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من طالبات وطالب الثاني عشر لعام 2021 - 2022
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املعلمون واملعلمات األعزاء 
الهيئة اإلدارية ملدرسة اجلليل الثانوية البلدية 

الطالب والطالبات األحباء

كم هو رائع أن نلتقي عبر صفحات كتابكم هذا في كل عام واليوم وقد زال عنا شبح الكورونا الذي قلب حياتنا رأسا على 
مة وزاحت غيمة القلق نعود الى الفرح بكم 

ُ
عقب وكنا مضطرين ان نحتفي بتخرجكم بتواضع شديد ها نحن وقد زالت الغ

وبمدرستكم ومسيرتها عبر حقبات زمنية طويلة حيث خرجت اآلالف من أبناء شعبنا بشكل عام والناصرة بشكل خاص.

مدرسة الجليل الثانوية البلدية صرح عريق كان في املا�ضي وهو اليوم يسير على خطى الــرواد املؤسسين في حقل التربية 
والتعليم يسير بخطى ثابتة متميزا بشكل دائم وكل عام.

فال عجب ان هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة الحاصلين على شهادة البجروت 231 شهادة ما يعادل %87 من مجمل الخريجين 
لعام 2021 وتعتبر هذه هي النسبة األعلى في تاريخ املدرسة.

 من طالب املدرسة على حصولهم على شهادة التميز من قبل وزارة املعارف.
ً
واسمحوا لي هنا كذلك ان أهنئ 28 طالبا

وكذلك حصول خمسة طالب على منحة من جامعة تل ابيب.

كل هذه بذور كانت قد القيت في تربة خصبة, معطاءة كريمة فأينعت بثمار عزيزة غالية 

الطالب األعزاء كونوا سفراء شعبنا في الجامعات والكليات وكل محفل طيب ترتادونه وحققوا بعزم وإصرار كل ما تتوق 
اليه نفوسكم وتتطلع اليه عيونكم من طموحات وبلوغ األهداف فسيرعى هللا مسيرتكم بلطفه وعنايته.

جــمــل مــن زمن 
َ
ــوا فما أ

ّ
موا األغــمــار بــفــرح وأنــشــدوا وهــلــل

ّ
وانــتــم إدارة املــدرســة املعلمون واملعلمات وقــد حــان حصادكم فل

الحصاد وأهلنا اآلباء واألمهات ابارك لكم وأشد على اياديكم بدمع وعرق وجهد سهرتهم وأنجزتم فبوركت اياديكم وبوركت 
آمالكم واهدافكم الغالية .

دائما وأبدا على طريق األنجاز والتميز
عيل سالم 
رئيس بلدية النارصة

كلمة رئيس بلدية الناصرة
السيد علي سالم
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هذا الحفل ذو نكهة خاصة، وعتق عابق،  يختزن عراقة وينبعث انطالقة، هو  عصارة جهود تربوية امتد رحيقها  لعشرات 

السنين. احتفال يحمل تاريخه، عتقه السبعين   ورصيده الثمين، يبعث عطاءها السخي الحميم نورا ساطعا مستمدا من 

ّملي الطريق، الى صانعي األمل، إلى األبناء َحَملة 
َ
قبلين، ُمك

ُ
َعِل اآلتية املرفوعة بسواعد الحاضرين وامل

ُ
َعِل األوائل الى الش

ُ
ش

ْيض أفئدة الفلذات الدافئة صــوب اآلفــاق الواسعة، صــوب املحبة، الحرية والسالم.. 
َ
الرسالة االنسانية النابعة من ف

لرسم غٍد آمن، أكثر عدال وضياء.

  في هذه األجواء البهيجة، وفي رحاب هذا الحفل املهيب نلمس دفء املكان واألحضان، أحضان الُرُسل، َسَهَرة العلم والتربية، 

سرة الجليل الثانوية بكل أعضائها، لها الشكر والوفاء. تتالقى في هذا الجمع الجميل أماني األهل 
ُ
قناديل الدعم والعطاء، أ

الكرام، بفرح مئتين واربعين وردة يانعة ناظرة إلى آمالها تستمد عبق عطرها من آالف الخريجات والخريجين، من االف 

األزاهر. .    

   تهديكم أسرة الجليل الثانوية ثمار جهودها التربوية والتعليمية، ُتهدي املدينة، مدينة الناصرة، الوطن، وشعبها العربي 

الفلسطيني، تهديكم ما يزيد عن مئتين وثالثين شهادة بجروت، وما يوازي نسبة نجاح %87 من مجمل طالب عام 2021, 

وهذه النسبة الراقية، هي األعلى في تاريخ املدرسة، من األعلى في الدولة عامة. كما نزف اليكم بشرى ارتفاع نسبة الحاصلين 

28 طالبة وطالبا من خريجيها األفاضل. تضاف هذه االنــجــازات املشّرفة الى العديد من الجوائز  على شهادة االمتياز إلى 

التربوية الرسمية، وإلى برامج االثراء الجمة والشاملة في املجال االجتماعي، الثقافي التربوي، االنساني، املنهجي وغير املنهجي. 

بهدف تعميق االنتماء واالعتزاز بالبلد بالوطن، باألهل والشعب والقيم االنسانية، بعيدا عن التقوقع والكراهية، قريبا من 

بواعث التسامح واملحّبة، نابذين للعنف بكل أشكاله، وللتمييز وللظلم بكل ابعاده وأسبابه، وأنواعه. بهذه الرؤيا التربوية 

ل املشوار ونشق الدروب. مبارك لطالباتنا، طالبنا هذا التخرج، هذا العرس البهيج، هذا الفرح.  ّمِ
َ
ك

ُ
ن

مبارك يا أزاهر

د. فيصل طه
مدير املدرسة

عراقة وانطالقة 
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قت مدرسة الجليل الثانوية الناصرة بحصول 28 طالبا من خريجي عام 2020 
ّ
 تأل

ز من وزارة املعارف. على شهادات التفوق والتميُّ

املتمّيزات واملتمّيزون: 

الثاني عشر م- املربية ايات استيتة: سما عامر أسدي، نرمين عماد حامد، فتحية 
بالل أبو زينة، ميار عمران صالح، خالد زياد شحادة، شام محمد شلبي، فهيم أسد 
خماي�ضي، بشار محمد عمري، فادي عصام حجة، هبة عمر سليمان، مودة سمير 
حربجي، سارة محمد فايد، حنين عصمان مصاروة، أحمد غالي خطبا، يزن محمد 

عثمان، ايمان وسام بربور، أماني إيهاب بربور.

الثاني عشر أ- املربية رنــا أبــو زيــد: ليان محمد شـــرارة، وسيم رائــد أبــو أحــمــد، رينا 
فضل أحمد، عدن عمر ماير مروات، رغد ناصر عبد القادر، أسمى سعيد خطيب، 

أية عدلي خرمة.

الثاني عشر أ1- املربية فايزة خوري: هبة رياض أبو قنديل، ايفا أحمد جابر، بيان 
توفيق حامد، مجد خالد عوض. 

 مبارك هذا التمّيز وتمنياتنا للجميع بالمزيد من النجاحات 
والتمّيز في جميع مجاالت الحياة

ف اجناز تعليمّي ُمَشرِّ

فخر.. فرح  واعتزاز  بارتفاع  نسبة النجاح  يف  البجروت إلى %87 من طالب 
مدرسة اجلليل الثانويًة البلدية الناصرة، وهي النسبة األعلى يف تاريخها

نهنئكم وننهئ أنفسنا بتحقيق االنجاز األكبر في تاريخ املدرسة وحصول %87 من طالبها على شهادات بجروت كاملة، وتعتبر هذه 

ل هذه النسبة ارتفاعا جّديا وحاّدا بنسبة الطالب الحائزين على شهادة البجروت من 
َّ
النسبة من األعلى في الدولة عامة.  تمث

ُمجمل طالب الثاني عشر الخريجين عام 2021، وعددهم 267 طالبا.     

تشير  هذه النتائج الراقية والرائعة إلى استمرار ومواصلة تصاعد مسار االنجازات التعليمية  خالل سنين طويلة، وإلى اعتماد 

ة  التي وضعتها املدرسة بمشاركة  رجوَّ
َ
ة مدروسة، دقيقة،  ومتواصلة لتحقيق األهداف امل

ّ
ة عمل  تربوية علمية شاملة، خط

ّ
خط

ة، والتي عملت جاّدة، وبمسؤولية حريصة،  صَّ
َ
خت

ُ
الة من ِقَبل جميع  أعضاء الهيئة التدريسية، واإلدارية، وطواقم العمل امل فعَّ

ة،  التعليمية، الحسيَّ وتنسيق كامل لرفع منسوب االهتمام والــدعــم الحميم،  لكل  طــالــب/ة، من جميع الجوانب التربوية، 
 مدرستنا 

ّ
ز الثقة بإمكانية النجاح والتقدم دوما ضمن الظروف واالمكانات املتوفرة، رغم أن النفسّية واالجتماعية، مما عزَّ

وباعتزاز  كبير،  هي مدرسة شعبية غير انتقائية، تضمن استمرارية التعليم لجميع طالبها دون استثناء، وتمنع التسرُّب املدر�ضي 

بكل اشكاله. 

ثير للفخر والفرح، الراقي علميا والعميق دراسيا ُيضاف إلى العديد من االنجازات التراكمية السابقة، املنهجية 
ُ
هذا التحصيل امل

منها، وغير املنهجية، وإلى املبادرات التربوية، التعليمية االجتماعية، والتي هي بمجملها ثمرة عمل ونشاط الجميع.

مبارك هذا االنجاز، هذا النجاح الباهر... مبارك لكم، لنا، للزميالت والزمالء، املوظفات واملوظفين، العامالت والعاملين في 

املدرسة، لوزارة املعارف، للمفتشين، لبلدية الناصرة ودائرة املعارف فيها، تحّية لجهودكم الجّبارة ومثابرتكم للعطاء برغبة 

ة، كما ُنْهدي هذا الفرح لألهالي، للطلبة، للهيئات واملؤسسات التربوية في املدينة، للناصرة واملجتمع العربي عامة.  ومحبَّ

مبارك
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خالد زعبيخالد زعبي
رؤوف بربوررؤوف بربور

أماين أبو أمحدأماين أبو أمحد
غادة أبو أمحدغادة أبو أمحد

هبة أبو أمحد حبيب اهللهبة أبو أمحد حبيب اهلل
رنان أبو أمحدرنان أبو أمحد

ميسون أبو أسعدميسون أبو أسعد
رنا أبو زيدرنا أبو زيد

مريم أبو راسمريم أبو راس
دينا أبو تايهدينا أبو تايه
هداية أمحدهداية أمحد
ايات استيتةايات استيتة
أنور ارشيدأنور ارشيد
شدا زعبيشدا زعبي
ملى بربورملى بربور

د. سهري بشاراتد. سهري بشارات
بثينة بشاراتبثينة بشارات
غدير غميضغدير غميض
فوزية غزالنيفوزية غزالني

زياد جحوشزياد جحوش
ميساء جحوشميساء جحوش

قمر غنيمقمر غنيم
فهيمة غريبفهيمة غريب

ميادة هيبميادة هيب
ابتسام زعبيابتسام زعبي
غدير زعبيغدير زعبي
وئام زعبيوئام زعبي

ميرسة زعبيميرسة زعبي
نرسين زعبينرسين زعبي
رسمية حايكرسمية حايك

غانم حبيب اهللغانم حبيب اهلل
فايزة خوريفايزة خوري
سالم خطيبسالم خطيب

سليامن خطيبسليامن خطيب
عرين مخاييسعرين مخاييس

نبال محايتنبال محايت
رائدة حسنرائدة حسن
شادي ياسنيشادي ياسني
قيص يونسقيص يونس
مفيد يوسفمفيد يوسف
غادة يمينيغادة يميني
هدى كناعنةهدى كناعنة

نادرة لوبايننادرة لوباين
عامد موسىعامد موسى

رشدي مصطفىرشدي مصطفى
منار مرصي أبو ليلمنار مرصي أبو ليل

لينا ورورلينا ورور
د. ملى مرجية زهرد. ملى مرجية زهر

مشهور نعرانمشهور نعران
لينا صالحلينا صالح

حممد سواعدحممد سواعد
رضا سالمةرضا سالمة

هشام سليامنهشام سليامن
عمر سليامنعمر سليامن

غصوب رسحانغصوب رسحان
د. عبري عابدد. عبري عابد
فارس عابدفارس عابد
أمني عباسأمني عباس
أمرية عباسأمرية عباس

عبلة عوادعبلة عواد
عرين عودةعرين عودة
سهام عمريسهام عمري
منال عون اهللمنال عون اهلل

مصطفى عرايبمصطفى عرايب

انعام عزايزةانعام عزايزة
مقداد عيل الصالحمقداد عيل الصالح

فيفيان عموريفيفيان عموري
ايامن فاهومايامن فاهوم
ثروت فاهومثروت فاهوم

ريم فايدريم فايد
صايف فالحصايف فالح
خري قاسمخري قاسم
حنان قاسمحنان قاسم

خولة قنانبةخولة قنانبة
يامن روكيامن روك

مصلح دحلةمصلح دحلة
ردينة أبو نرصةردينة أبو نرصة

نبال استيتةنبال استيتة
أمري أبو تايهأمري أبو تايه
ورود طويلورود طويل

ايناس شيخ سليامنايناس شيخ سليامن
سياف فالحسياف فالح

شكر وتقديرشكر وتقدير
على جميع االنجازاتعلى جميع االنجازات

 مقّدم من مدير املدرسة املربي د. فيصل طه مقّدم من مدير املدرسة املربي د. فيصل طه
جلميع أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني يف املدرسة جلميع أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني يف املدرسة 
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تكرمي نائب املدير املرّبي خالد صبحي زعبي
1.7.1955. تخّرج من مدرسة الجليل الثانوية البلدّية في السنة  ولد املربي خالد صبحي زعبي بتاريخ 

الدراسية 1972\1973 )الفوج الحادي والعشرون(.

حصل على اللقب األول في التاريخ العام واللغة واألدب العربي من جامعة حيفا. وحصل على اللقب 
الثاني في تاريخ الشعب اإلسرائيلي بامتياز من جامعة حيفا.

دّرس موضوع اللغة العربية في املدارس العبرية عام 1977, ثم دّرس موضوع التاريخ في مدرسة عين 
مــاهــل الــثــانــويــة بــيــن األعــــوام 1978- 1981. ودّرس مــوضــوع الــتــاريــخ واملــدنــيــات فــي مــدرســتــه- مــدرســة 
1981 وحتى اليوم, وأشغل فيها منصب نائب مدير من  الجليل الثانوية البلدية الناصرة من العام 

العام 1989 وحتى اآلن.

مــتــزّوج من املرّبية نادية زعبي ولهما أربعة أبــنــاء: صبحي, حاصل على اللقب األول في إدارة األعمال 
مة لغة عربّية حاصلة على اللقب الثاني باللغة العربية وآدابها. جمان, 

ّ
ويعمل بالتجارة. بــوران, معل

حاصلة على اللقب الثاني بموضوع  جنى,  حاصلة على اللقب الثاني بموضوع املعالجة الوظيفية. 
املعالجة بالفنون. 

نشكره على عطائه ونتمّنى له العمر املديد والصحة والعافية

كلمة املربي خالد صبحي زعبي

وداع.. على أمل اللقاء
الــجــّل أســتــاذا ومربيا ونائبا للمدير في  قضيت ُجـــلَّ عــمــري فــي مــجــال التربية والتعليم, وقضيت جــّل 
تتلمذت على  املـــدارس”, مدرستي.  “أّم  الناصرة. هذه املدرسة  “الجليل”-  املدرسة الثانوية البلدية 

أيدي أساتذتها ومرّبيها العظام واملهرة وتخّرجت منها في العام 1973.
لم يطل الزمن كثيرا حيث عدت اليها أستاذا ومربيا ونائبا للمدير منذ العام 1981 وما زلت حتى هذه 

اللحظة اآلنية. 
مع أني معجون بها وهي بي.. مع أني مجبول بها وهي بي.. مع أني أتنفسها بكّل شهيق وأستنشق عطرها 
 فيها أو مكتب 

ّ
بكل لحظة وهنيهة وعلى مدار الليل والنهار.. ومع أني مفتون بها.. ومع أن كل غرفة صف

أو فناء أو رواق أو مختبر أو ساحة أو ملعب وحتى كــل حجر مــن حجارتها مــا زال مغروسا عميقا في 
صميم صميمي، لكن آن األوان.. وأزفت الساعة وحّم الفراق وفاضت العينان.

خــمــس وأربـــعـــون ســنــة قضيتها فــي الــبــذل والــعــطــاء والــتــضــحــيــة واالحـــتـــواء الــدافــئ واملــحــبــة الخالصة 
والسكينة النفسية وهدوء البال واالستقامة والصدق والتآخي والتسامح والقيم واألخالق الحميدة 
ــاء. آمـــل أن أكـــون قــد ســاهــمــت، ولـــو بــالــنــذر الــيــســيــر، فــي بــنــاء االنــســان..  ــ بــاإلضــافــة الـــى الــشــمــوخ واالبـ

االنسان.
هذه املهنة الرسالة لها ناسها ونّساكها وعّبادها القادرون على حملها, الذين يعشقونها ويعشقون 

سرمديتها.. يرتشفون رحيقها وينتشون من عبق عطرها يوميا.. وأنا أحدهم.
ء يحملون راية التربية 

ّ
لن أعترف بأني سأخسر هذه املتعة التربوية التي اعتدت عليها على مدار نصف قرن من الزمن, ألن لي زميالت وزمالء أجال

اقة مرفرفة أبد الدهر.. الى يوم الدين.
ّ
س وستظّل خف

ّ
والتعليم برغبة ومودة وشغف بالغين. هذه الراية لن تنك

ما بين الفوج السبعين املتخّرج اآلن، وبيني أنا الخارج الى التقاعد اآلن تشابه ما.. أبنائي أبناء هذا الفوج يخرجون الى الحياة العريضة املشرعة 
باحثين عن مستقبلهم، وأنــا كذلك أخــرج الــى الحياة العريضة من أوســع أبوابها املشرعة،  لكن الــى حياة الحرية واالنعتاق، وحتما سأجد 

ضالتي في القادم من األيام.

زمالئي زميالتي طالبي طالباتي وكل فرد في مدرستي الحبيبة, هذا الصرح التربوي العظيم, أوّدعكم على أمل اللقاء دوما.
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ة  مــن الــفــرح الــدامــع،  ــر مشاعر متداخلة، متحابَّ
َّ
تغمرني فــي هــذا الحفل السبعيني املــوق

والـــفـــراق الــبــاســم، كــمــا تتجاذبني بــدايــات َحــَبــونــاهــا مــعــا، ودروبــــا مشيناها ســـوا، وآفـــاق 
طانا ضفاف الصبا، وعزيمتنا اعتلت اآلمال، وسامت 

ُ
وناها  ُجهًدا وجّدا، والمست خ

َ
َعل

طــمــوحــات الــُعــلــى، وصــنــعــت الــنــجــاحــات، وأهــــدت االنـــجـــازات لــهــذا الــبــلــد الــحــبــيــب... هــذا 
يداعب أيامه  ينادي أيامه السابقة،  الحفل الحاني على عتقه، على همس الــذكــريــات، 
اآلتية، يختزن حالة حاملة، يرنو إلى واقع جميل، ُيقِرّب الفراق.. فراق صديق البدايات، 

ه، وال  أيامه عن أيامي...  خالطت همومه همومي.. خاطب صمتي صمته .. وجاور الكالم الكالم،  
ّ
ي عن ظل

ّ
رفيق درب ما حاد، وما انفك ظل

بة،  وتعتلي الذكريات عامرة  ، كنا ولــم نــزل، تتدحرج العبرات ساخنة على سفوح الِعشرة الطِيّ سيام اآلمـــال، سيام الحضور والظهور 
بالحنين، تشق سبيلها  في ثنايا الزمن املتبقي، ليلتقي الدمع برحيق  األيام  على منحدر  وجنات  الكهولة، لينساب هادئا الى عيون  يملؤها 
األبناء ماء عذبا ..ماء زالل.. صديقي خالد، أبا الصبحي..  أمرنا ال يفترق، ولن .. ال يغيب، وال يعرف الوداع، الى اللقاء،... إلى اللقاء حيث 

نريد، وحيث نحب ..الى اللقاء . 

كلمة مدير املدرسة  بهذه املناسبة
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تكرمي املرّبية د. ملى بشارة مرجّية زهر
1990, لعائلة متواضعة وداعمة للعلم، األب د. بشارة  ُولــدت د. ملى مرجّية زهر في مدينة الناصرة عام 
مــرجــيــة كــاتــب وبــاحــث ولـــه بـــاع طــويــل فــي األدب الــعــربــي وأدب االطـــفـــال، األم ريــمــا مــدّرســة لــغــة انجليزّية 

متقاعدة، واألخوان شادي وفادي.

ت تعليمها االبتدائي والثانوي في مدرسة راهبات املخلص في الناصرة، وتخّرجت عام 2008, ثم التحقت 
ّ
تلق

ية اآلداب في جامعة حيفا لتدرس موضوع اللغة العربّية، وقد أنهت اللقبين األّول والثاني بتفّوق، ثّم واصلت دراستها للقب الثالث في 
ّ
بكل

ا 
ً
ا بعنوان: “تطّور املسرح الفلسطيني 1975-1948: نظرة اجتماعّية- سياسّية وأسلوبّية”، وُيعتبر بحث

ً
جامعة تل أبيب، قّدمت من خالله بحث

تبت في فلسطين خالل 
ُ
، باإلضافة إلى أهميته في توثيق املسرحيات التي ُوضعت وك

ً
 واملسرح الفلسطيني خاّصة

ً
ريادًيا في مجال املسرح عاّمة

ختارة، وفي نوفمبر من العام 2021 حصلت على اللقب الثالث بتفّوق.
ُ
الفترة امل

م أباه درًسا”.
ّ
ملى كاتبة أدب أطفال، ولها كتابان لألطفال في األسواق، قّصة “ريما والضرير” و “الطفل الذي عل

انضّمت د. ملى إلى أسرة مدرسة الجليل الثانوية منذ عام 2014 لتباشر مسيرتها التعليمّية هناك. 

متزوجة من املحامي شادي زهر، وهي أم لزيدان وجوري.

نهّنئها على حصولها على شهادة الدكتوراة ونرجو لها التوفيق واملزيد من النجاح والتقدم والعطاء

حقق خمسة طالب من مدرسة الجليل التجريبية الثانوية  البلدية - الناصرة، من خريجي العام الدرا�ضي 2019\2020، 
ز من جامعة تل أبيب ووزارة املعارف، تشمل املنحة مبلغا ماليا  ا بحصولهم على منح تفّوق وتميُّ

ً
انجازا كبيرا ومشرف

كافيا لتغطية الرسوم الدراسية واملصروف الشخ�ضي حتى نهاية اللقب األول, وتمنح الطالب فرصة جدية لاللتحاق 
بالجامعة، وإلعفائهم من التقدم المتحان البسيخومتري. 

الطالب هم: سما عامر أسدي, فادي عصام حجة, يزن محمد عثمان,

حنين عصمان مصاروة, هبة عمر سليمان.

نبارك لطالبنا هذا التقدير
 ونرجو لهم النجاح والتقدم 

منح متّيز من جامعة تل أبيب ووزارة املعارف 
لـخمسة طالب من املدرسة 
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كلمة عريفة احلفل

حكايُة حبٍّ ووفاء
وَض ِغماِر تجاِرِبهم، يّمُموا ِوْجَهَتُهم 

َ
 الـمجهوِل وخ

َ
 صغار، قّرروا اكتشاف

َ
ها فمغامرون

ُ
ا أبطال  حياة”، أمَّ

ُ
، ُعنواُنها “أنشودة

ُ
وتتجّدُد الحكاية

أّيها األعــّزاء، معجون بالحّب والفرح،  بزنا اليوَم، 
ُ
ل أّمتنا. فخ  في سّجِ

ً
ا وجميال

ً
روا لهم وجــوًدا ُمشّرف ِ

ّ
ُمؤذِنين بالّرحيل، وعازمين أن يسط
ئين.

ّ
وموائدنا تعّج بالغابطين والـُمهن

وشاهد الحكاية، هذا البيت العتيق، بيت الجليلّية العلّية، األّم الّرؤوم التي احتضنتكم في رحابها، لتكونوا رفاق درب طوال ثالثة أعوام، 
وفي محرابها، كان العلُم سراجكم الـمنير، وبوصلتكم نحو الـمستقبل.

نا الّدافق بالحياة، والفضيلة 
ُ
 العلَم سالُحنا، وحّب الوطن شريان

ّ
م أن

ُ
ْمت

َّ
َعل

َ
م، وت

ُ
َرْعَرْعت

َ
ْم، وفي أحضانها الدافئة ت

ُ
َهلت

َ
من ينابيعها العذبة ن

 على مّر الّسنين.
ُ
امخ

ّ
ها الش

ُ
سطاط

ُ
والقيم األصيلة، خيمة العربّي وف

م النبيلة، أينما حللتم، 
ُ
بارَك مقاصَدك

ُ
م، وت

ُ
ْم، وترعى خطواِتك

ُ
ك

َ
 لتشهَد مسيَرت

َ
وها هَي الجليلّية، سّيدة السفوح، تعتلي الّسفوح العالية

م؛ هذِه هي الُعهدة، وهذا هو الـميثاق.
ُ
فكونوا أّيها األحّبة، ِنْعَم األبناء، والِبرُّ والوفاُء هو شعارك

ق اكتفاء تصبو 
ّ
ع تمّيًزا، ويحق

َ
م األحالم، ويسعى كّل منكم لتحقيق حلمه الجميل، ليرتقي معه حضوًرا، ويسط

ُ
وفي هذه الطريق ستسكنك

ــْوا فــي اختيار 
َ
كــي تتنفسوا معه عطر الحياة، وال تعيشوا فــي الـمنفى. عانقوا األحـــالم وتــأن غف، 

ّ
إليه نفُسُه، فهذه الّرحلة محكومة بالش

 للحلم أرًضا يرتوي منها ويزهر، فاجعلوا هذه األرض، أرض أحالمكم الـمزهرة والواعدة بالخير.
ّ
روا أن

ّ
أحالمكم، وتذك

سّدد خطاكم دوًمــا في طريق الّصواب، 
ُ
موا معها العقل والضمير، ألّنها ت ِ

ّ
 من صول، وحك

ُ
آمنوا أّيها األحبة بقوة الكلمة، فرّب قول أنفذ

فالرأي قبل شجاعة الشجعان. سامحوا بعضكم، وُمّدوا يَد الـمصافحة بصدٍر واسٍع وقلٍب رحيم، فالعفُو سّيُد األخالق.

م.
ُ
لِقك

ُ
م، عّرفوا شعوب األرض بأصالتكم ودماثة خ

ُ
ِتك

َ
غ

ُ
 األغيار على ل

َ
م، وكونوا الُحماة

ُ
دافعوا عن عروبتكم أينما حللت

ــواضــع، ذلــك األسر 
ّ
ــنــوا أنفسكم على ثقافة االعــتــذار، إن أخطأتم، ألّنها ترقى بإنسانّيتكم وال تنتقص من قــدركــم، وكــونــوا أســرى الــت ِ

ّ
وط

الجميل، بعيًدا عن الغرور والتجّبر.

واصلوا رحلة العلم والعمل بحّب وشغف، طلًبا لإلبداع والتمّيز، فالعلم والعمل عبادتان لهما ثواب عظيم في األرض والسماء

حمة أبنائها وتكاتفهم، برقّي أخالقهم ونبل أهدافهم وقوة عزيمتهم، ثّم سقطت شّر سقوط عندما أصاب قلَبها 
ُ
 األمم ارتقت بل

ّ
روا أن

ّ
وتذك

ابض بالحياة العطُب والفساد.
ّ
الن

غنون فصولها برؤاكم العطرة 
ُ
تي ست

ّ
ْم، ال

ُ
ك

ُ
فهذه األرض، أرض البدايات، وأرض النهايات، وأنتم، أّيها األحّباء، ستغادروننا ومعكم حكايات

روى على هذه األرض. 
ُ
تي ت

ّ
وكبرى اإلنجازات، وتضّمخونها بالحّب والوفاء، لتصبَح أجمل الّروايات ال

م، أّيها الـُمغامرون، أجمُل حكاية، أنتم؛ أّيها األبطال، كلُّ الحكاية.. ِانطلقوا بسالم.
ُ
فأنت

الـمرّبية 
غدير غنيم غّميض
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كلمة رئيس مجلس الطالب

ئا اياكم بمناسبة هذا 
ّ
أتقّدم باسمي أنا الطالب يوسف مالك عبد الهادي- رئيس مجلس طالب املدرسة- مهن

ي فخر بأننا نشغل بتخرجنا اليوم- فوج السبعين- من هذا 
ّ
الحدث الجميل الذي يتكرر للمرة السبعين فكل

الصرح التربوي الثقافي العظيم.

رغم فرحتنا العارمة اليوم اال أننا نشعر بغّصة في أعماق قلوبنا فكم من الصعب علينا أن نغادر مكانا قضينا فيه أجمل لحظات العمر 
ة الحياة التي تــزرع في داخلنا قــدرة عظيمة لتخطي ألــم الفراق حاملين في جعبتنا حقائب مملوءة بأجمل الذكريات التي لن 

ّ
ولكنها سن

ننساها ما حيينا.

ي مفعم باألمل لخوض مستقبل مزهر لجميعنا في شتى الطرق التي سنسلكها, وال يسعني اال أن أقــول آه كم 
ّ
يعّز علّي أن أوّدعــكــم ولكن

سأشتاق لكل �ضيء.

ماتنا الذين غمرونا بفضلهم وافنوا من انفسهم وضحوا بوقتهم من أجل انشاء جيل انساني 
ّ
بداية, أنتم زمالئي األحّباء, ثّم معلمينا ومعل

رفيع مثقف من خاللنا, والشكر العميق لوالدنا جميعا- مرّبي األجيال الفاضل فيصل طه مدير املدرسة.

أخيرا باسمي وباسمكم أهنئ عائالتكم بفرحهم بكم ونعدكم أن نلّبي الرسالة على أفضل وجه تماما كما أردتم منا أن نكون.

والى لقاء قريب

مبارك تخّرجنا
يوسف مالك عبد اهلادي

رئيس جملس الطالب  

للطالب املوهوب خرّيج املدرسة
محمد محمود مصاروة

طالب اللقب األول يف هندسة احلاسوب  -معهد التخنيون حيفا
ب على حركة القلب،

َّ
ز على بحثه العلمي في  تطوير تكنولوجيا تتغل لفوزه بجائزة التميُّ

.)MRI( ن من تخطيط التهابات في عضلة القلب بواسطة التصوير بالرنين املغناطي�ضي ِ
ّ
َمك

ُ
وت

مبارك وتهانينا

تهنئة عطرة
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أبـــدأ كلمتي هـــذه بشكر كـــّل مــن ســاهــم ورافــــق رحــلــتــنــا، فشكر الــنــاس واجـــب في 
لحظات الفراق، وشكر هللا هو األساس عند االفتراق.

أهلنا األعــزاء، إليكم أتوّجه بأصدق الـمشاعر وأجمل الكلمات الطّيبة النابعة 
من القلب الوفّي، نقّدم شكرنا العظيم لجزيل عطائكم وعظيم تضحياتكم، فأنتم رعاة مسيرتنا األخيار الّداعمين.

جاح وتحقيق الغايات، كنتم السند عند الصعاب والبهجة رغم الشّدة، والفرح عند املفاز، 
ّ
 إلى الن

ً
زتمونا على الـمثابرة واالجتهاد وصوال

ّ
حف

ى االنجاز.
ّ
والدعم حت

ي لست أنفصل عن هذا الـمكان، بل عن 
ّ
اق، وأشرف الّدمع على األبواب، وأدركت ان

ّ
 الفراق من القلب الخف

ُ
ة

ّ
معلمّي األعّزاء، لقد اقتربت عل

عائلتي الكبيرة، عائلتي الحبيبة في مدرسة الجليل الثانوية البلدية.

ا اعتيادًيا يمّر مّر الكرام، ولكن سرعان ما خاب هذا االعتقاد، سأبقي قطعة من قلبي في هذا املكان؛ لتبقى ذكراه 
ً
ه سيكون فراق

ّ
اعتقدت أن

تبَق ذكراَي خالدة في األذهان.
ْ
في قلبي، َول

 الوقت 
ّ
درك أن

ُ
 سنة قضيناها بحلوها ومّرها، لحظات قصيرة تفصلنا عن لقب خّريجين، تجعلنا ن

َ
زمالئي وزميالتي، انتهت مسيرة اثنتا عشرة

ال يم�ضي كما نبتغي، الوقت يجري حتى لو لم نقتنص من لحظاته بعيش ما نريد، وها نحن نعيش في هذه اللحظات مشاعر مختلطة، ما بين 
فرحة التخّرج وحزن الوداع، فلم يبَق إال القليل لنوّدع بيتنا الدافئ.

اكرة.
ّ
مدرستنا الحبيبة، مدرسة الجليل الثانوّية، ستبقين دوًما في الذ

وجمال العلم إصالح العمل يقول ابن الوردي: في ازدياد العلم إرغام العدى  

 ظهور العلم في أفعال اإلنسان واجــب، ترفعوا عن التفاهات وصغائر األمــور وارتقوا للمعالي حيث 
ّ
زمالئي، ال تضّيعوا علمكم ومعرفتكم بأفعالكم، فإن

تنتمون. 

ه بمجهودنا وإصرارنا، واكتشاف قدراتنا وابداعاتنا 
ّ
نا أمام عهد جديد ستشرع لنا أبوابه بعد قليل، أبواب النجاح والتألق، الذي سنحقق

ّ
إن

بهدف إيجاد األجوبة التي سترشدنا نحو خيرنا العظيم. فنحن الذين إن شئنا، حّولنا الخريف إلى ربيع، فلنصبر ونواصل املسير إلى طموحنا 
دون خوف أو كلل.

نا 
ّ
ق مع أحالمنا وطموحاتنا، ونقاوم ألجل مستقبلنا ومبتغانا، لنكن على يقين أن

ّ
أّيها الّرفاق األحبة، أيها الفوج السبعون، قد آن األوان لنحل

لقنا لنحيا حياة جميلة وحافلة باإلنجازات، ال لنعيش على هامش الحياة.
ُ
خ

ى النهاية.
ّ
 معنا حت

ً
مبارك علينا تخّرجنا، وشكرا لكّل جميل بقي جميال

الطالبتان مرياث وسام أبو دقة و دانيه صالح دراوشة
الثاين عرش م 

كلمة اخلريجني
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سبعون عاما من العطاء والوفاء
مدرسة اجلليل الثانوية- الناصرة

بقلم املربي فيصل طه- مدير املدرسة
 

استعدادا لتخريج الفوج السبعين من طالب مدرسة الجليل الثانوية البلدية الناصرة، وتقديرا واحتراما  ووفاًء آلالف الخريجين، الذين 
نهلوا العلم والتربية من صرحها الوطني العريق وانطلقوا الى الحياة الواسعة لتحقيق األماني، وتحقيق الذات، وتعميق االنتماء لألهل، 
م املــدارس”  وتوثيق للمرحلة التعليمية،  وخاصة في 

ُ
للوطن، ولشعبهم العربي الفلسطيني  وخدمته، نقوم تباعا بنشر  اسماء خريجي “أ

َش هؤالء الطالئع  عن مسارب 
َّ
السنوات العجاف، سنوات الخمسين والستين من القرن املا�ضي، فترة الحكم العسكري البغيض. لقد فت

ــُدَر املعلم واملدرسة 
َ
ت  لقمة الخبز،  وشــحَّ  الكتاب والقلم، ون

َ
ل
ُ
ؤ

َ
وا الطريق في أحلك الظروف،  حين ض

ّ
أمل ُبَعْيد النكبة وهولها،  وشق

دوا الُسُبل للعلم والعمل والتطور ، ولترسيخ البقاء الكريم نحو بناء مجتمع عربي يسعى جاهدا الكتمال قوامه الكمي والنوعي على  ومهَّ
تراب وطنه في جميع املجاالت، العلمية، التربوية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، واملهنية وغيرها،  لقد ساهم  هؤالء الطالئع  في 
ى من ارض ورمــق، 

ّ
ل الحضاري ملجتمعنا،  وذلــك بدعم متفاِن من البقية الباقية، األهــل،  القابضين على ما تبق

ّ
إرســاء  قواعد التشك

تاح، وَحَرموا  انفسهم من أسباب العيش لدفع بناتهم وأبنائهم نحو األمل والحياة 
ُ
الذين قهروا القهر،   واعتصروا  الصخر،  واقتسموا  امل

الكريمة، ولجعل التربية والتعليم قيمة عليا للتجذر  والتطور،  والكرامة الوطنية واالنسانية. 

 

الفوج األول عام 1953:
إبراهيم أمين معّمر- الناصرة

اس- املغار 
ّ
جريس فضيل غط

حبيب نمر عليمي- الناصرة

ق- الناصرة
ّ

زهير مالك حال

سليم صالح أبو العسل- الناصرة

سهيل باسم خليف- الناصرة

عبد الرحمن بكر زعبي- الناصرة

فؤاد نعيم يوسف- املغار

مجيد نجيب جهشان- املغار

نسيب محمد الخالد- حرفيش

هاني راجي صّباغ- الناصرة

وليد خليل الصالح- الناصرة

بادرة نقوال مزبر- الناصرة

سامية جورج خوري- الناصرة

سهيل داود جريس )فرح(- الناصرة

الفوج الثاني عام 1954:
ابراهيم حنا إبراهيم- الرينة

اسعد ابراهيم سعدي- عرابة البطوف 
انيس بشارة كردوش- الناصرة

تيسير جميل حنا- كفركنا 
جمال عبد الفتاح جيو�ضي- جلجولية 

جميل قاسم عرفات- املشهد 
حسني نجيب بشارة- الطيرة 

حسين عبد اللطيف بشارة- الطيرة
زهير عبد املجيد فاهوم- الناصرة

سامي امين جرجورة- الناصرة
سليم حاتم سليم- الناصرة 

سمعان نعمان ناصر- كفر سميع 
سمير رشيد ورور- الناصرة 

صدقي نجيب عباس- الناصرة 
شريف جميل عبد الرازق- جت املثلث  

عبد القادر احمد علي- جت املثلث  
عزت يوسف نقوال- ابو اسنان 

عزالدين عبد القادر دريني- الناصرة 
عزام رجا عزام- عبلين

عفاف فرحات راشد- الناصرة  
فارس حمود فالح- كفر سميع 

فؤاد رفيق الخازن- الرامة 

فوزي يوسف جراي�ضي- كفركنا 
فكتور يعقوب يوسف- يافة الناصرة

جورج اسعد سالمة- طرعان 
جورج جبر جريس- املغار 

خيري محمد يوسف- الطيبة
رفول يوسف جبالي- الناصرة 

سعيد محمد قاسم حسين- الناصرة
عصام نجيب قاسم حسين- الرامة

فاروق محمد سعيد عبو�ضي- الناصرة
ميخائيل نور  سليمان- عبلين
ناصر  لبيب نويصر- الناصرة
ناصر نعيم ناصر- كفر سميع

ناصيف يوسف فرنسيس- فسوطة
نصري نعيم شاهين- حيفا 

نقوال بشارة طنوس- الناصرة 
نمر عي�ضى جريس ريحاني- كفركنا 

هاني نصري زهران- عبلين 
وجيه يوسف نعمة- الناصرة 

يوسف خليل حميدي- املشهد 
يوسف عي�ضى بالن- عيلبون 

محمود عبد القادر احمد- عرابة البطوف
مصطفى سعيد مصطفى- جت املثلث   

نهاد يوسف الناشف- الطيبة 
يوسف حسن عبد الحليم- الناصرة

ننشر لكم هنا خريجو الفوجني األول والثاين:
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ستاذ اسعيد خميس منذ ١٩٥٢/٩/١ حتى ١٩٥٥/٨/٣١ )ثالث سنوات دراسية متتالية(.
ُ
١- األ

ستاذ سعيد بشناق منذ ١٩٥٥/٩/١ حتى ١٩٥٦/١٠/٣٠  )سنة دراسية كاملة وشهران(. 
ُ
٢- األ

ستاذ اسعيد خميس منذ ١٩٥٦/١١/١، حتى ١٩٥٩/٨/٣١ )سنتان دراسيتان وعشرة أشهر متتالية(. 
ُ
٣- األ

ستاذ ماجد فاهوم منذ ١٩٥٩/٩/١ حتى ١٩٦٦/٨/٣١ )سبع سنوات دراسية متتالية(.
ُ
٤- األ

ستاذ شوقي حبيب  منذ ١٩٦٦/٩/١ حتى ١٩٦٩/١٢/٣١ )ثالث سنوات دراسية واربعة أشهر متتالية(.
ُ
٥- األ

ستاذ حبيب نّحاس منذ ١٩٧٠/١/١ حتى ١٩٧٦/٨/٣١ )ست سنوات دراسية وثمانية أشهر متتالية(.
ُ
٦- األ

ستاذ أديب حّزان منذ ١٩٧٦/٩/١ حتى ١٩٧٩/٨/٣١ )أربع سنوات  دراسية متتالية(.
ُ
٧- األ

ستاذ تيسير الياس منذ ١٩٧٩/٩/١ حتى ١٩٨١/٨/٣١ )سنتان دراسيتان متتالية(.
ُ
 ٨- األ

ستاذ عبد الرحمن غنيم منذ ١٩٨١/٩/١ حتى ١٩٩٢/٨/٣١ )١١ سنة دراسية متتالية(.
ُ
٩- األ

ستاذ فيصل طه منذ ١٩٩٢/٩/١ حتى اليوم )ثالثون سنة دراسية متتالية(.
ُ
١٠- األ

قائمة بأسماء مديري املدرسة الثانوية البلدية
مدرسة اجلليل الناصرة

منذ تخريج الفوج األول  عام ١٩٥٣
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“لقاء األجيال”
مبادرة شكر وعرفان

موا في أصعب الظروف. شملت هذه املبادرة نشر أسماء كافة 
ّ
قمنا هذا العام بمبادرة شكر وعرفان لخريجي املدرسة األوائل, والذين تعل

خريجي املدرسة في سنوات الخمسين, الستين والسبعين. كما قمنا بالتواصل مع جزء منهم, على أن يستّمر هذا التواصل في السنوات 
القادمة أيضا. قمنا بدعوة بعضهم للقاء طــالب املدرسة من خــالل مشروع “لقاء األجــيــال”. وكــان لهذه اللقاءات وقــع جميل على كافة 
مهم في املدرسة, ومن ثم مرحلة الجامعة وفترة 

ّ
مين. حيث شاركنا ضيوفنا بسيرة حياتهم, منذ فترة تعل

ّ
املشاركين من ضيوف, طالب ومعل

هم على مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم وأحالمهم في ظل الظروف املتاحة 
ّ
عملهم الى يومنا هذا وكانت رسالتهم لطالبنا واضحة لحث

ا عن املحبة والشكر والتقدير ملا قّدم 
ّ
لهم والتي لم تكن متاحة لألجيال السابقة. وقد أختتم كل لقاء بتقديم درع تكريم للضيف, كتعبير من

خالل مسيرة حياته.

الضيوف:
ابنة املرحوم املرّبي والقا�ضي عبد الرحمن بكر زعبي )دعاء(- خّريج املدرسة عام 1953 )الفوج األول(	 

املرّبي نمر عي�ضى ريحاني- خّريج املدرسة عام 1954 )الفوج الثاني(	 

املرّبي يوسف عارف مطر- خّريج املدرسة عام 1956 )الفوج الرابع(	 

املرّبي أنيس أحمد يوسف- خّريج املدرسة عام 1958 )الفوج السادس(	 

املرّبي محمد حسين حبيب هللا- خّريج املدرسة عام 1958 )الفوج السادس(	 

السّيد مصطفى أحمد عمري- خّريج املدرسة عام 1959 )الفوج السابع(	 

املرّبي والكاتب فتحي فوزي فوراني- خّريج املدرسة عام 1960 )الفوج الثامن( 	 

املحامي عزات محمد دراوشة- خّريج املدرسة عام 1960 )الفوج الثامن(	 

املرّبي علي عبد املعطي عدوي- خّريج املدرسة عام 1961 )الفوج التاسع(	 

املرّبي سعيد حسن بطو- خّريج املدرسة عام 1964 )الفوج الثاني عشر(	 

املرّبي أحمد عارف مصالحة- خّريج املدرسة عام 1964 )الفوج الثاني عشر(	 

املرّبي نظمات حسن خماي�ضي- خّريج املدرسة عام 1965 )الفوج الثالث عشر(	 

الكاتب عودة جريس بشارات- خّريج املدرسة عام 1976 )الفوج الرابع والعشرون(	 

الكاتبة دعاء عبد الرحمن زعبي- خريجة املدرسة عام 1979 )الفوج السابع والعشرون(	 
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إصدارات املدرسة.. بني املاضي واحلاضر
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صور من أرشيف املدرسة
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قصائد ُكِتَبت عن املدرسة
الّطرُي يشدو

ِصــــيــــِل
َ
وفـــــي ُســـــَوْيـــــَعـــــاِت األ َباِح   دو في الصَّ

ْ
يُر َيش

ّ
ألط

ــِل ــ ــيـ ــ ــِقـ ــ ـ
َ
 امل

َ
ــــــــــــــان ــــــــــوُل إبَّ

ُ
َوَيــــــــــق َحى   ِشُد في الضُّ

ْ
يُر ُين

ّ
َوالط

الَبليِل ْوِت  ْعِر والصَّ ِ
ّ

ِبالش ّرًدا  
َ
ْم َيِصيُح ُمغ

ُ
ك

َ
َول

 الــَجــلــيــِل            
َ
ـــيـــِت َمــــْدَرَســــة ُحـــّيِ ها:  

ُ
وُل لي َوأقول

ُ
َوَيق

بــهــــــــا وبـــالـــحـــفـــِل الـــَحـــفـــيـــِل  بالجميــــِع  
ً
ْهـــال

َ
ويقــــول: أ

ــِع َوُهــــــــــــــْم قــبــيــلــي ــيــ ــمــ ــجــ ــالــ بــ ميها   ِ
ّ
بمديِرها بمعل

ــــِل ــيــ ــ ــــخــ ــ
َّ
ــن ــ ــالــ ــ بـــــــــاســـــــــقـــــــــاٍت كــ ِبُمعلماٍت شاِمخاٍت  

ــِل ــيــ ــلــ ــ
َّ
ــظ ــــــــــّلِ الــ ِ

ّ
ـــــــــــــَدى الــــــــــظ

َ
ل ُروُم زيتوٍن  

ُ
ُهنَّ ك َبْل ِإنَّ

مـــــن ُدْوِنـــــــمـــــــا قــــــــاٍل َوِقـــــْيـــــل   
ً
ْيُر َيْحِكي َجْهَرة

ّ
َوالط

ــقـــــوِل  بــــــال ُعـــ
َ
َواملـــــــنـــــــكـــــــرون   

ٌ
ُم الفتاِة فريضة

ْ
ِعل

ــِل ــ ــ ــيــ ــ ــ ــا َوِبـــــــــــــــــال َدلــ ــ ــ ــ
ً
ــط ــ ــ ــ ــبُّ ــ ــ ــ

َ
ــخ ــ ــ ــ

َ
ت المَ 

َّ
ُهْم كالذي َيْم�ِضي الظ

ُموِل
ُ
 عن خ

َ
وا الِقَراَءة

ُ
َرك

َ
ت ال خيَر في ناٍس إذا  

ـــــي غليلـي ــِفـــ
ْ

ال َيــش ـــــوِم  ـــ الــلـــ ــــْرُك  
َ
ُرهم َوت

ُ
ْعذ

َ
 أ

ُ
أنا لست

 الــَجــلــيــِل
َ
ــــْوُه مــــدرســــة َســــمَّ واليوَم نحُن بمعهٍد  

ــــــــــا َســبــيــلــــــــي ــــ ــاُء لـــهـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــثــ َوالــ   
َ
ـــانويـــة

ّ
ــى الث َسمَّ

ُ
 ت

ْ
ت

َ
كان

ــِل ــيــ ــلــ ــجــ ـــــــــــْدِر الــ
َ
 الـــــــــــق

َ
ـــــــــــــــــة َربَّ   

ْ
ت

َ
 َوكان

ْ
 كانت

ً
بلدّية

ــْيـــِل ــــهــــادتــــي مـــن كـــــّلِ ِجـ
َ

َوش َوأنا ِبذلَك شاِهٌد  

ــٍع ســــــــاٍم جــمــيــِل ــ ــــوقـ ــــن مـ مـ ا  
َ
ْعِلُنها ُهن

ُ
َواليوَم أ

ــٍم فـــــي الـــجـــلـــيـــِل  ــ ـــ ــ ـــ ــ
ْ
ــل ــَز ِعــ ــ ــ ــــ ــ ــ َرْمـ ــى 

َ
ْبق

َ
 ت

َ
باسِم الجليـِل وسوف

 بـــالـــقـــلـــيـــِل
ٌ

لــــــــــــوف
ُ
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ   

ُ
َجِت األلــــــــوف رَّ

َ
خ

َ
منها  ت

ــِل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاٍذ جــلــيـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ســــتــ
ُ
بـــــكـــــّلِ أ وا الِبــــالَد ُمعلميـــَن  

َ
َمـأل

ِمـــيـــلـــي َ
ــــــــــدا ز

َ
ــا َوغ ــ ــَهـ ــ ـ

َ
تــــــــــي ل

َ
َوأ ا  ِبها  

ً
 تلميذ

َ
من كان

 بـــالـــقـــلـــيـــــــــــِل
ٌ

ومـــــــــــــــا الـــــــــــــــــــوف   
ُ

جــــِت االلــوف رَّ
ً
خ

َ
منهــا ت

ِعــــيــــِل ـــــــــَر الــــرَّ
ْ
ـــهـــــــم ِإث

ُ
َوَرعـــيـــل   

ٌ
وا البــالَد ثقافـــــة

َ َ
َمأل

 الّسيِف الَصقيِل
ُ
َرة

ْ
ف

َ
ش

َ
ك اِء  

َ
ض

َ
منهم أطباٌء امل

ــــــــــِل                ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــٌل مــــــن َســـلـــيـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ َســــلــــيــ َوِرجـاُل قانـوٍن وحاسـوٍب 

بــال َمــثــيــِل الَجميـــــُل  ــَو  ــ َوْهـ رٍُّج  
َ
خ

َ
ُل ت

ْ
َواليوَم َحف

ليِل
َ
ِمـــــن الــَجــلــيــِل إلـــــى الخ ـَرٌح َيُعـمُّ ِحَمـى الِبــــالِد   

َ
ف

ِصــــــــيــــــــِل  
َ
ـــــــــِب األ ــْعــــ ــــ

َّ
فـــــــي الــــــش ْحــراَر 

َ
ـا األ

َ
ْم طالبن

ُ
ك

َ
ْوَبى ل

ُ
ط

ــا هـــو بــالــّدخــيــِل  ومــ
ً
ْصـــــــال

َ
أ ْرِضِه  

َ
قيُم ِبأ

ُ
وهو امل

ــى بــالــبــديــل؟ ــ ــ ــْر�َض ــ ــ أتــــــــرأُه َي ه َعْوٌد لها  
ّ
من حق

ــــــــــــــُزوِل
ُ
َوِلــــــلــــــَعــــــــــــــــــــالِء ِبـــــــــــــــــال ن ُعــود  ُمـــوًحا للصُّ

ُ
ــوا ط

ُ
ْون

ُ
ك

ــــــِل ــــ ــــ ــــ ِلـــيـ
َّ
 لـــلـــذ

ْ
ــــــا ولــــيــــســــت ــــ بـــهـ  ملن َيِعـــزُّ  

َ
َرى الحيـــاة

َ
َوأ

ــُمــوِل
ُ
الــخ بـــذوأ َعــْيــَش 

ْ
ن
َ
ِلت ُمــــــــوح   

ُّ
باًبا للط

َ
ْونوا ش

ُ
ك

ــــِم الــَهـــــِزيــِل
ْ
 فـــي ُحــــك

ُ
باِب  يـــكـــون

ّ
من ليس يطَمُح في الش

ـــــوِل      
ُ
ـــــق

َ
 امل

ُ
ـــهـــا َصــــــــــْدق

ُ
يـــقـــول ُموُح  

ُّ
َباَب ُهَو الط

َّ
ِإنَّ الش

 فـــــي جــــزيــــِل 
ً
ــال ــ ـــ ــ ـــ ــِزيــ ــ ـــ ــــي َجــ ــــأتـ يـ ْم  

ُ
تكريُمكم  في يوِمك

قيِل
َّ
في الحاِل بالَعـْبِء الث ْم  

ُ
 َيق

ْ
َعت

َ
 َوق

ْ
والُحـرُّ إن

ويِل 
ّ
ْرِب الط

بالَجْرِي في الدَّ ها  
ُ
ْوط

َ
َهُر ش

ْ
َوالخيُل َيظ

ستِحيِل
ُ
ْجِل َمْحِو امل

َ
ِمْن أ ْم  

ُ
ُم إْصَراُرك

ُ
َدْيك

َ
َول
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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
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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
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ف َّ َتبون طاِلب َع ْصدري ــــــــــليل ْتَشَ

َ
 ِيْنك

 ن ِجَهة قلّتي ِاْسم "َمْدَرْسة الجليل"ِم 
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ْ
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ــــــــَفت   ُط  ــــــــــَمت وْتَثقَّ
َّ
ي فيــــــــــــها ْتَعل قــــــــــــــــــَمْدَرْســـــــــــــت 
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ب ث
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م ِبالَجّو الجميلـــــــــــــَّل

ْ
 اِفه وِعل

ــــــــــــــــــــَفت   لليُ 
َّ
ْعب ما ِبْرَضَ َبديلــــــــــــــوم َعنْ ــــــــــــــِإّم الَمـــــــــــــدارس بالِبـــــــــــــــــــــداِيـــــــــه َوق  ها الشَّ
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َ
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قيلْسباع اروا ـــــــــبال صـــــــــــــــــــــَفي َخــــــــــل  بالَعْزم الصَّ

ت ر  
َ
َفت   ســـــــــــــــاِله وْبعَ ِحْمل

َّ
مصاَنت طـــــــــــــــــــــــــاها َسل

َ
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ْعب   صيلللشَّ
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صاِلة َشْعب ما ِيْنََس األ

َ
َفت  ِحْفَظت أ ْعب ما ُيوم َصنَّ و، الشَّ
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ل
ُ
 ك

نْ 
َ
موس اْل ما َخـــَفت   أ ّل الِقيادات الشُّ

ُ
 ليلــــــــــــّل الظَّ ـــــــــــــــاِنه بالظ  ْبـــــــــــــــــيا رَ ــــــــــــــوارهــــــــــــــــــك

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

يا نبعة الّرجال...

في عتمة الليال 

يطل لي وجهك

كالهالل.

وفي كتاب مجدك القديم 

تزهدي

مواكب النضال

من خلف أعوام العرق

تفتحت على يدِك

أجمل الزهور.

ومن جناحك الدفئ

قت
ّ
حل

كتائب النسور.

وأينع الحبق

والنور في الغسق.

مدرستي الحبيبة 

يا أم كل وردة 

وأم كل مدرسة

على خطاك الحلوة الخصيبة

نظل سائرين...

ودربك األمين

قِسُم صادقين
ُ
ن

أن نحرس

يا أم كل مدرسة

ويا رفيق الوعِد في

بالدنا املقّدسة... 

نشيد المدرسة
بقلم: الشاعر الراحل شكيب جهشان

)ختّرج من املدرسة عام 1955(
 ألقيت يف اليوبيل الذهبي للمدرسة

فــــــتــــــرنــــــمــــــت بـــــهـــــديـــــلـــــهـــــا الــــــــــورقــــــــــاء طـــــــاب اللقـــــــــــــــــاء وطابت األجــــــواء  

أرض الجليل من “الجليل” تضاء فجــــــر أطـــــــــّل على الجليــــل بنوره  

عـــــــــّم الـــــــبـــــــالد وطـــــــافـــــــت األصـــــــــــداء مهُد الثقافة والعلوم لها صدى  

فــي القلب يحفظ فضلها الزمالء   
ُ
فمن املثلث “للجليــــــــــل” تحــــــــــــّية

كـــــم طـــــــاب فـــــي هـــــــذا املـــــســـــاء لـــقـــاء وتجمــــــــع الزمـــــــــالء بعـــــــــــــــــد تفــــّرق   

ــــاء ــيـ ــ ــنــــا أحـ ــلــــوبــ غـــــــــابـــــــــوا.. وهـــــــــم بــــقــ ة   
ّ
لكــــــن فيحــــــــــــــزنني فـــــــــراق أحبــــــــــ

ــبـــراء نـــمـــ�ضـــي وتـــجـــّمـــع شــمــلــنــا الـــغـ فغدا على هذي الطريق مسيرنا  

ــبــــاب ومــــــا لــــــــذاك دواء عـــهـــد الــــشــ عّز اللقاء فقد م�ضى يا ســـائلي   

ــاء نـــــــداء ــ ــقــ ــ ــلــ ــ قـــــــد عـــــــــّم فـــــــي هـــــــــذا الــ مع ثالث “األفواج” كـــان لقاؤنا  

مـــــــــنـــــــــي الـــــــــــــيـــــــــــــِك تـــــــــحـــــــــّيـــــــــة وثـــــــــنـــــــــاء من شاعر حفظ “الجليل” بقلبه  

لـــــيـــــكـــــون فــــــــي هــــــــــذا الــــــثــــــنــــــاء وفــــــــاء ولئن شكرت من املعاهد أخــــــوة  

مالحظة: كلمة “للجليل” تشير الى مدرسة الجليل الثانوية

فجر أضاء على اجلليل بنوره
شعر: حممود دسوقي )ختّرج من املدرسة عام 1955(

مهداة اىل املدرسة
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للطالب عمر بولس لوابنة- الثاني عشر أ1
لتمّيزه في املالكمة ومشاركته في مباريات عاملّية

للطالب حمزة بولس لوابنة- الثاني عشر أ1
لتمّيزه في املالكمة ومشاركته في مباريات عاملّية

للطالب عبد الرؤوف محمد عبد اجلواد - احلادي عشر أ2
لتمّيزه في املالكمة ومشاركته في مباريات محلّية وعاملّية

للطالب عمر جمال عوض- احلادي عشر ب2
لتمّيزه في املالكمة ومشاركته في مباريات محلّية 

للطالب مروان إياد أبو أحمد- احلادي عشر ب2
لتمّيزه في الكراتيه ومشاركته في مباريات محلّية

للطالب جود ندمي ترجمان- العاشر م1
لتمّيزه في الكراتيه ومشاركته في مباريات محلّية

للطالب إسماعيل عبد الغني غنيم- العاشر م1
لتمّيزه في الكراتيه ومشاركته في مباريات محلّية

للطالبة ليليان ميسرة محروم- الثاني عشر أ1
لتمّيزها في الكراتيه ومشاركتها في مباريات محلّية وعاملية

للطالب يوسف فرح سليمان- العاشر ج
لتمّيزه في الكراتيه ومشاركته في مباريات محلّية

للطالب أحمد عبد الرحمن سيالوي- الثاني عشر ب1
لتمّيزه في ركوب الدّراجات الهوائّية ومشاركته في مباريات محلّية

للطالب إبراهيم حّسان طباجة- الثاني عشر م
لتمّيزه بإجراء بحث ضمن برنامج “ألفا” وحصوله على عالمة 100
ولحصوله على عالمة 754 في امتحان البسيخومتري

للطالب محمد أنور زعرورة- الثاني عشر ن
لحصوله على عالمة 735 في امتحان البسيخومتري

للطالبة دانية صالح دراوشة- الثاني عشر م
لحصولها على عالمة 741 في امتحان البسيخومتري

للطالب محمد أسد خمايسي- الثاني عشر م
لحصوله على عالمة 730 في امتحان البسيخومتري

للطالبة كندة مأمون استيتة- الثاني عشر م
لحصولها على عالمة 699 في امتحان البسيخومتري

للطالب راوي معّمر خطيب- الثاني عشر م
لحصوله على عالمة 709 في امتحان البسيخومتري

للطالبة نور علي عثمان- الثاني عشر م
لحصولها على عالمة 697 في امتحان البسيخومتري

للطالبة مينى وائل حبشي- الثاني عشر م
لحصولها على عالمة 654 في امتحان البسيخومتري

للطالبة ريتاج عصام غزياني- الثاني عشر ن
لحصولها على عالمة 682 في امتحان البسيخومتري

للطالب طارق عزمي سعد- احلادي عشر أ1
لحصوله على عالمة 631 في امتحان البسيخومتري

للطالب زين رائف أبو صالح -   احلادي عشر ن
لحصوله على عالمة 614 في امتحان البسيخومتري نتمّنى لكم المزيد من 

التقّدم والنجاح وتحقيق 
الطموحات

تهنئة عطرة

نتمّنى لكم المزيد من التقّدم والنجاح 
وتحقيق الطموحات

تهنئة عطرة
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الثاني عشر أ
املربي: غامن حبيب اهلل          

التخصص: فيزياء, 
كيمياء, علم احلاسوب

سراج علي أبو جبل

ادريس جود محمد أبو خميس

عمار بالل أبو زينة

آية ناصر أبو ناصر

شلمار عزاب البحيري

ملك منير جمامعة

سعاد عامر حمد

رنا نضال سالم

بصائر هشام سويدان

خالد موفق عابد

أسيل عصام عبد هللا

ديار أيمن عبد هللا

محمد رفعت عثمان

إبراهيم خالد عدوي

سجود نعمة عفيفي

جمان رياض علوش

هاشم يوسف علي مو�ضى

لين محمد عمري

أحمد مازن غريب

غفران مراد قحيز

براءة فياض محروم

ربى حسن مصاروة

ملك سيف نمر

الثاني عشر أ1
املربية: حنان قاسم           
التخصص: بيولوجيا, 

بيوتكنولوجيا

الثاني عشر ن 
املربية: لينا صالح        

التخصص: فيزياء, 
كيمياء, علم احلاسوب

يارا لؤي أبو سلوطة
عدن رائد أبو غوش
دنيا ناصر أبو ناصر

سجود طارق أحمد زطمة
طيبة أحمد أحمد

أدهم حازم أبو أحمد
تاال فارس أبو أحمد

محمد سعيد أبو أحمد
عدي إيهاب بربور
حال عودة بشارات

مرجان محمود بشر
مجد سالم بيا�ضي

حال فادي بيومي
رغد ماهر جمامعة

بسملة سامر حربجي
إسماعيل طارق حسن
أنسام محمد حسيني

توجان أسامة زعبي
جنى أسامة سعد

علي إبراهيم سعدي
محمد عالء سعدي

غصون شريف شريف
آية محمد صادق

رهف خالد عبد الجواد
شهد محمد عبيد
يسر يوسف عبيد
زيد جمال عرابية

سعاد محمود قاسم
ليان عادل قويدر
سارة بهجات كريم
عمر بولس لوابنة

حمزة بولس لوابنة
ليليان ميسرة محروم
زينب عادل مصطفى
سيدرا إبراهيم مو�ضى

حال عبد السالم أبو أحمد

هزار تامر أبو أحمد

أماني عقيل أبو زيد

عدن أمون 

محمد أنور زعرورة

مرجان شريف سالم

إبراهيم أحمد سليمان

عمر غازي شحادة

ورد محمد شحادة

ريم أمجد الشيخ خليل

بينة إبراهيم عباس

جنان عيد طه

جوناء عامر عبد الخالق

أسماء سامر علي صالح

آية جواد عواد

ملك عبد الناصر عودة هللا

ريتاج عصام غزياني

فراس عصام غزياني

أسماء فوزي كنانة

محمد صالح مزاريب

سليم محمد نجم

ايناس إسماعيل نعران

ميس وديع هواري

قائمة بأسماء الطالب اخلريجني للسنة الدراسية 2021/2022



الفوج السبعون لعام الفوج السبعون لعام 2021-20222021-2022

23

الثاني عشر م
املربي: عماد موسى

"املوهوبون"

توفيق فادي أبو أحمد
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

ميراث وسام أبو دقة
فيزياء, كيمياء

رؤيا منير أبو سمحة
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

كندة مأمون استيتة
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

عبيدة محمود بركة
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

فهد عمر بزيع
فيزياء, كيمياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

ياسمين جهاد بصول
فيزياء, علم الحاسوب

يمنى وائل حب�ضي
فيزياء, ألكترونيكا

مهدي صالح حسين
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

راوي معمر خطيب
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

محمد أسد خماي�ضي
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

دانيه صالح دراوشة
فيزياء, كيمياء

معاذ ماهر شحادة 
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

إبراهيم حسان طباجة
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

شهد إبراهيم عباس
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

نور علي عثمان
فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

بيان صالح علي ناصر
فيزياء, علم الحاسوب
كرم شكري عواودة

فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا
ريم نادر فاخوري

فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا
شام معاوية فاهوم

علم الحاسوب, ألكترونيكا, بيوتكنولوجيا
آية عامر فايد

كيمياء, بيولوجيا
شمس عماد كنانة

فيزياء, علم الحاسوب
عي�ضى محمد مزاريب

فيزياء, علم الحاسوب, ألكترونيكا

الثاني عشر أ2
املربية: غادة أبو أحمد
التخصص: علوم البيئة

الثاني عشر ب1
املربية: منال عون اهلل
التخصص: إدارة أعمال

بيان محمود أبو سمحة

يزن إيهاب بربور

سيراج جهاد بلبل

محمد حافظ جفيلي

نسيبة رياض حمودة

نداء سائد خطيب

عدي عامر زرعيني

أحمد وائل سبوبة

وسام عبد الغفار سعدي

يوسف أكرم سويدان

روعة ساهر سيالوي

سبأ عزات شاعر

طارق فالح شبايطة

وردالن منصور شيخ سليمان 

جنا عمري صالح

شيماء علي صبيحات

نصار عبد الرحمن عبد الرازق

أدهم فواز عبد الهادي

محمد إبراهيم عبد الهادي

أحمد أكرم عبد هللا

إبراهيم علي عثمان

أم كلثوم معين عفيفي

عبد الرحيم إبراهيم غميض

ساجدة رفعت فاخوري

محمد فتحي مو�ضى

سهى محمد نعرة

يوسف علي أبو حمد
ملك محمد أبو راس

سمير سامر أبو طواش
آية فضل أحمد

خديجة أيمن أحمد
زهراء زياد أحمد

سوار فادي جبارين
مصطفى فارس حسين

محمد سليم حلومة
مرجان اياد خطاب

أحمد عامر زعبي
براءة محمود زعبي
تسنيم محمد زينة
عهود مروان سالم

ريم خالد سعدي
أحمد عبد الرحمن سيالوي

خديجة إيهاب شريف
نور بالل شلبي

حمزة عالء الدين عبد الرازق
نغم سامي عبد الهادي

يوسف مالك عبد الهادي
يمنى أمجد عبد هللا
محمد رفعت عزام

محمد مروان عالونة
حال بالل عمار

سائد احسان عودة
ديان وسام فاخوري

شيماء رأفت فاخوري
سعاد نور لوابنة

محمد ربيع متوالي
يزن جمال محروم
شيرين حرب يونس

  240 طالبا  وطالبة  )140 طالبة  و  100 طالب(
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نجوان محمد أبو ناجي

هيثم علي أبو أحمد

ميار إبراهيم أبو حمد

سلمان محمد أبو أحمد

نشأت علي أبو حمد

محمد قاسم بياطرة 

ميرال ليفانت جمال

لينا جواد حاج

شهرزاد عيد حمدان

آية غازي دو�ضي

بسملة محمد ريحان

ربى شادي زعبي

مريم أمير شحادة 

يارا محمد صالح

أحمد خالد طه

مرجانة عمر عابد

أسماء محمود عبد الجواد

رهف نعيم عبد الخالق

شدا وسام عبد هللا

بسملة عنان عفيفي

عبد الرحمن عنان غزاوي

محمود عزمي غزاوي

روا خالد عوض

عمر محمود عوض

أحمد حسام فالح

عدن جهاد كريم

بيان ناصر

شذى عالء هواري 

عبد هللا محمود بركة

بسملة عبد الكريم بشر

خديجة زكريا بصول

أصالة رياض حسين

سالم محمود حسين حمدان

حنين أنور حسيني

رضا رجا دحلة

شيماء محمود دياب

ديما أنور زعبي

سراج صالح سليمان

لين بالل شلبي

ميسم نور شلبي

مهدي جهاد صباح

نيفين جمال عبد الخالق

مجد أحمد عبود

أحمد منير عفيفي

ريان علي عمر

طارق فارس غنيم

حمزة سعيد قنانبة

حال محمد محروم

زين العابدين مصطفى محروم

محمود ريمون مرزوق

أمين أيمن مناع

ديما عمر يوسف

يزيد فؤاد أبو شريف

محمد سعيد أبو أحمد

حنين حسن أبو غريبة

اوليفيا محمود بيرقدار

رغد إبراهيم بيومي

رسمية أحمد جابر

يزن رائف جرادات

أمير أشرف حجة

مالك أنور حربجي

محمد عوني حسين

شهد كمال حسيني

محمد عمران حمدان

عزمي عوني دحلة

نسمة طارق زعبي

مجد عماد سليمان

وئام رياض سليمان

ليليان فايز اشتية

ريان الياس شحادة

أحمد سالم عبد الخالق

فيصل محمد عودة

مريم أسامة عودة

حازم هشام فاخوري 

خالد وسام كريم

لين سعيد منادرة

محمد رأفت نخاش

دجى سليمان نصرة

الثاني عشر ج1 
املربي: أمني عباس

التخصص: علوم البيئة

الثاني عشر ج2
املربية: قمر غنيم

التخصص: علوم البيئة

الثاني عشر ب2
املربية: عرين عودة

التخصص: أنظمة اتصال
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الفّن
لغة الشعوب

بــأجــواء حماسّية أقيمت ورشـــة فنّية تحضيرّية ملــعــرض رســومــات الــطــالب كــجــزء مــن فعالّيات 
ب الــّصــفــيــن الــعــاشــر “أ” 

ّ
ــغــة الــعــربــّيــة، اشــتــرك بــالــورشــة كـــّل مــن طــــال

ّ
اإلبـــــداع ضــمــن أســبــوع الــل

ب املدرسة املبدعين 
ّ

والحادي عشر “أ”، وكان الناتج معرًضا رائًعا لرسومات عدد كبير من طال
ان غصوب سرحان الذي زّين 

ّ
متين غدير غّميض ورنا أبو زيد وإدارة األستاذ الفن

ّ
بإشراف املعل

ه املمّيز.
ّ
املعرض أيضا برسوماته ولوحات بخط

كما تم عرض بعض رسومات طالبية من دورة الرسم في املدرسة بارشاد االستاذ الفنان شادي 
ياسين.
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ــبــــوع األرض،  بــــأســ تــــــــّوج شـــهـــر آذار 
الــــــزراعــــــة، والــــتــــطــــوع الــــــذي أعـــــّده 
وأشـــــرف عــلــيــه بــمــســؤولــيــة عــالــيــة، 
وبــتــنــظــيــم دقــــيــــق مــعــلــمــو مـــوضـــوع 
البيئة في املدرسة، الزميالت: عرين 
خماي�ضي، مركزة املــوضــوع، وايــات 
اســتــيــتــة، والـــزمـــالء: زيـــاد جــحــوش، 
ومفيد يوسف. شمل االسبوع وما 
 تطوعية جماعية، بناء 

ً
قبله أعماال

ــائـــط أخــــضــــر، زراعـــــــة األشـــجـــار  حـ
والورد، إضافة إلى تنظيفات عامة 
ــهــــا،  ــلــ لــــســــاحــــات املــــــدرســــــة ومــــداخــ
وذلــك بمشاركة واســعــة مــن طالب 
املدرسة ومعلميها والعاملين فيها. 

أسبوع 
األرض
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ــلـــى مــــدار  ــّيـــة، وعـ ــعـــربـ ـــغـــة الـ
ّ
ــل ــاقـــم الـ ـــم طـ

ّ
نـــظ

أســـبـــوع ـكــامـــل، فـــعـــالـــّيـــات كــثــيــرة ومــتــنــّوعــة 
مي املــوضــوع: رنــا أبــو زيــد – 

ّ
مــن إعـــداد معل

ــّيـــض، ســهــام  ــــزة املـــــوضـــــوع، غـــديـــر غـــمـ
ّ
مــــرك

ميساء جحوش، مصطفى عرابي،  عمري، 
قــمــر غــنــيــم، ملـــى مــرجــيــة وغـــــادة أبــــو أحــمــد. 
غة العربّية، الهوّية 

ّ
وذلك تحت عنوان “الل

والجذور”.

ضّم هذا األسبوع فعالّيات مختلفة وثرّية: 

اســتــضــافــة األدبـــــاء: فــتــحــي فـــورانـــي، محمد 
علي طه وعودة بشارات، كذلك معروضات 
متين غدير غمّيض ورنا 

ّ
أدبّية  بإشراف املعل

أبــــو زيــــد ومـــعـــروضـــة خـــاّصـــة بــقــريــة مــعــلــول 
املــــهــــّجــــرة أشــــــرف عـــلـــى تــحــضــيــرهــا األســـتـــاذ 
ــــي،  ُحــــّضــــرت املـــعـــروضـــات  ــــرابـ مــصــطــفــى عـ
ــمــة مــنــار أبــــو لــيــل، إضــافــة 

ّ
بــمــســاعــدة املــعــل

الـــى ورشــــات تحضيرّية ملــعــرض الــرســومــات 
بمرافقة األستاذ الّزميل غصوب سرحان، 
مـــعـــرض رســـومـــات ثـــابـــت، مــســابــقــة صــفــّيــة 
ب الّصف العاشر أ1 بمرافقة 

ّ
أجــراهــا طــال

ـــمـــة ســــهــــام عــــمــــري، واخـــتـــتـــم 
ّ
وإرشـــــــــاد املـــعـــل

ــهـــرجـــان أدبــــــــّي فــــنــــّي، أشـــرفـــت  ــمـ األســـــبـــــوع بـ
مة ميساء جحوش وعلى 

ّ
على عرافته املعل

ــمــة قــمــر غنيم، 
ّ
إخـــراجـــه حــّيــز التنفيذ املــعــل

ــّم قـــــــــراءات أدبـــــّيـــــة إبــــداعــــيــــة، مــســابــقــة  ــ ضــ
ــــت عــلــى  ــــرفــ ــا أشــ ــ ــًي ــا مــــســــرحــ ــ ــــرًضــ أدبـــــــّيـــــــة، عــ
ب 

ّ
مة غدير غّميض مع طال

ّ
إعدادهما املعل

ــقــــرات عـــــزف وغـــنـــاء.  ــعــــاشــــرأ، فــ ــّصــــف الــ الــ
مة 

ّ
وفقرة فنّية لفرقة جفرا من تنظيم املعل

زة التربّية اإلجتماعّية.
ّ
خولة قنانبة – مرك

أسبوع الّلغة 
العربّية
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إلى طالبنا األعزاء
خريجي الفوج السبعني

الثاني عشر أ 1

الثاني عشر أ
أحّبائي،

أهــــنــــئــــكــــم بــــتــــخــــّرجــــكــــم مـــتـــمـــنـــيـــا 

ــــألـــــق  ــتـ ــ ــيــــع املــــــــزيــــــــد مــــــــن الـ ــمــ ــلــــجــ لــ

واالبــــــــــــــــــداع والـــــتـــــمـــــّيـــــز وتـــحـــقـــيـــق 
ــتـــحـــقـــون  ــكــــــم تـــسـ أحـــــالمـــــكـــــم ألنــــ

االفضل.

فخور بكم وواثق من خطواتكم.

املريب: غانم حبيب اهلل

طالبي الغالين على قلبي,
أفــتــخــر بــكــم وبــتــفــّوقــكــم الــبــطــولــي بــالــتــحــدي والــتــصــدي 
ــاء فـــي جميع  لــجــائــحــة الـــكـــورونـــا, لــقــد صــمــدتــم أمــــام الـــوبـ
كــمــا نجحتم  األصـــعـــدة وتــفــّوقــتــم بمسيرتكم الــتــعــلــيــمــيــة. 
ــتــــرام فـــي عــالقــاتــكــم االجــتــمــاعــيــة  بـــتـــرك بــصــمــة مــحــّبــة واحــ

واإلنــــســــانــــيــــة عـــنـــد الـــجـــمـــيـــع,  فــــهــــذا هــــو املـــفـــتـــاح 
الجوهري لتحقيق نجاحاتكم املستقبلية.
وبمناسبة تخّرجكم من املرحلة الثانوية, 

ال يــســعــنــي ســــوى أن أتـــقـــدم لــكــم بــأحــّر 
ــكــــات ولـــتـــكـــن  ــبــــريــ ــتــ وأصــــــــــدق الــــتــــهــــانــــي والــ

ــقــة للمرحلة الــقــادمــة فــي حياتكم 
ّ
بــدايــة مــوف

العلمّية, املهنّية, العائلّية والشخصّية. مع فائق 
محبتي لكم 

املربية: حنان قاسم
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مابرك رختّجمك
نتمىن لمك كل اخلري واجنلاح 

يف حايمكت اسملتقبلةي

الثاني عشر  م
طالبي االعزاء

ــئـــكـــم وابـــــــــــارك لـــكـــم عــــبــــور هـــذه  ــنـ اهـ
 
ً
ــيــــرا ــثــ املـــــرحـــــلـــــة بـــــنـــــجـــــاح، ســـــعـــــدت كــ
بمرافقتكم، أنتم ممّيزون ورائعون. 

أنا فخور بكم وبنجاحكم.

انطلقوا بسعادة وبحب الــى الحياة 
وليكن التفاؤل واالصـــرار والعزيمة 
ــــل الـــخـــيـــر  ــنــــى لــــكــــم كــ ــمــ ســــالحــــكــــم. أتــ

والسعادة في حياتكم.

املريب: عامد موسى

الثاني عشر  ن
طالبي األعزاء 

إن تخّرجكم  هو محطة من محطات الحياة العديدة ومن هذه املحطة 
تبدؤون في تحمل املسؤولية وتطلق العنان لعقلكم مستعينين باملخزون 

العلمي الذي حصلتم عليه خالل سنين دراستكم 
فـــي املــــدرســــة وإنـــنـــي عــلــى يــقــيــن بـــقـــدراتـــكـــم لتحقيق 
األهـــــداف الــتــي رســمــتــمــوهــا ألنــفــســكــم وحــيــث أنكم 
ــتـــرك الــــحــــيــــاة أوصــــيــــكــــم بــالــتــحــلــي  ــى مـــعـ ــ مــتــجــهــيــن إلــ
بـــاألخـــالق والــصــبــر عــلــى الــشــدائــد واملــثــابــرة والــجــهــد 
واالجـــتـــهـــاد فــالــنــجــاح ال يـــأتـــي إال بــالــجــهــد املــخــلــص 
والصادق. وفي النهاية أود أن أهنئكم على تخرجكم 
وأهــنــئ أهاليكم متمنية للجميع الــنــجــاح والتقدم 
والــوصــول إلــى أعــلــى الـــدرجـــات. الــتــي تكفل العيش 
الكريم والصمود في وطننا والحفاظ على هويتنا , 

وفقكم هللا جميعا.

املربية: لينا صالح
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“يرفع هللا الذين آمنوا منكم والــذيــن اوتــوا العلم درجــات” 
إن الـــتـــخـــّرج يـــا أحــبــائــي كـــضـــوء الــصــبــاح تـــــراه مـــع شقشقة 
إنتصاراته وتنصت إلى تغريد انجازاته، وتلمس نتائجه على 

أرض الواقع، وال يمكنك أن تحجب ضوءه.

كم هي كثيرة لحظات الفرح ولكن هناك فرحة لها مذاقها 
الـــخـــاّص ولــونــهــا املــمــيــز، فـــرحـــة الــنــجــاح مـــن أروع لــحــظــات 

الفرح التي ننتظرها ونسعى لتحقيقها...

بــعــد طــــول انــتــظــار اتـــقـــّدم بــأحــر الــتــهــانــي وأطـــيـــب الــتــبــريــكــات 
بمناسبة الــتــخــّرج. ألـــف ألـــف مـــبـــروك، وأتــمــنــى لــكــم أحبتي 

املزيد واملزيد من التفوق والسعادة.

املريب: أمني عباس

الثاني عشر ج 1

الثاني عشر  أ 2
أعزائي طالبي 

كزهور عباد الشمس أنتم 

اتبعوا النور والشمس في مساركم 

وانثروا بذور الخير في كل مكان 

ــــة عــــمــــيــــقــــة  ــمــ ــ ــــصــ ــــم بــ ــ ــكـ ــ ــ ــــــــى لـ
ّ
أتــــــــمــــــــن

ومستقبال مشرقا مثمرا وناجحا 

املربية: غادة أبو أمحد

الثاني عشر ب 1
طالبي األحباء,

مبارك هذا التخرج ومبارك هذا النجاح.. سنوات من 
هـــذه املــرحــلــة انــقــضــت وأنـــتـــم اآلن عــلــى عــتــبــة بــدايــات 
ــــروا دائـــمـــا أن األشـــيـــاء 

ّ
ــّمـــة.. تــــذك ــهـ جـــديـــدة ومـــرحـــلـــة مـ

الجميلة في الحياة بحاجة إلى اجتهاد ومثابرة.

 الــــيــــوم ســـتـــرتـــدون ثـــــوب الـــتـــخـــرج وتــمــضــون 
ُدما نحو مستقبل باهر، فهنيئا لكم 

ُ
ق

ومــــبــــارك تــخــرجــكــم وكـــــل الـــتـــوفـــيـــق فــي 
مشواركم القادم.

املربية: منال عون اهلل
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الثاني عشر ب 2

طالبي األعزاء ،أحبائي
التخرج  نهاية لرحلة قصيرة بعدها تبدأ رحلة أطول 

وهي رحلة الحياة العملية.
فــي داخـــل كــل واحـــد مــنــا قـــوى عظيمة تــقــوده الــى 

النجاح.
اذا وضــــــعــــــت هــــــدفــــــك أمـــــــــــام عـــيـــنـــيـــك 

 حـــلـــيـــفـــك 
ً
ــا ــ ــــمـ ــتـ ــ وأجــــــتــــــهــــــدت لـــــــــه، حـ

النجاح.
ــكـــــم حــــــيــــــاة نـــاجـــحـــة  ــاتــــي لـــ ـــيــ ـــنـ ــمـ تــ

موفقة 
 محبتي وتقديري 

املربية: عرين عودة

الثاني عشر  ج 2
أجـــمـــل شـــعـــور فــــي الــــكــــون أن تــلــمــســوا 
ــأيــــديــــكــــم، فـــقـــد جــــــاء يـــوم  ــكــــم بــ أحــــالمــ
تخّرجكم وقاربتم من تحقيق املرحلة 
االولــــــــــــى مــــــن أحــــــالمــــــكــــــم.. انــــطــــلــــقــــوا.. 
ــنــــجــــاح حــلــيــفــكــم  تـــــقـــــّدمـــــوا.. لـــيـــبـــقـــى الــ
ــــم حــــــــدودهــــــــا أبــــــعــــــد مـــن  ــكـ ــ ــاتـ ــ ــــوحـ ــمـ ــ وطـ

السماء..

مبارك تخرجكم..

أحّبكم

املربية: قمر غنيم

مابرك

اي أزاره
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أقــامــت املـــدرســـة يــومــا ريــاضــيــا فــي املــلــعــب الــبــلــدي الــنــاصــرة- عــيــلــوط، وقــد 
يــة،  تنافسية حضارية ووّدِ بأجواء  الترفيهي،  امتاز هذا النشاط الريا�ضي، 
ــرب.  وقد 

َ
صاحبته أهــازيــج الــفــرح، وهدير الدبكة الــراقــص، وموسيقى الــط

اشترك في هذا العرس الجميل، وبشكل فّعال، جميع املعلمين والطالب في 
عة  للطلبة  قــام مربيات ومربو الصفوف بمرافقة نشطة وُمشّجِ املــدرســة، 
وبــــروح ريــاضــيــة عــالــيــة. شــــارك طـــالب الــصــفــوف الــثــانــيــة عــشــرة بالتحكيم 
ــام خــمــايــ�ضــي  فـــي مــتــابــعــة املـــبـــاريـــات  ــ وقـــامـــت املــربــيــتــيــن عـــريـــن خــمــايــ�ضــي ووئــ

واحتساب النتائج التي تّم إعالنها في نهاية البرنامج.  

كما قامت الزميلة نسرين زعبي بعرافة املهرجان الريا�ضي, وشاركتها الزميلة 
قمر بمقطوعات فكاهية لطيفة. قام بإعداد وتنفيذ هذا االحتفال الضخم 
وبـــــإتـــــقـــــان طـــــاقـــــم الـــتـــربـــيـــة 
الـــبـــدنـــيـــة، املــــربــــون: رؤوف 
بربور، نسرين زعبي، صافي 
فــــــــــالح،  أمـــــانـــــي أبـــــــو أحـــمـــد 
وذلك  أمين عباس،  زعبي، 
ـــــــز  الــتــربــيــة  ِ

ّ
بـــــاشـــــراف ُمـــــــَرك

الـــــبـــــدنـــــيـــــة،  املــــــربــــــي عـــمـــاد 
مو�ضى.

والجدير بالذكر أن  طالب 
الــحــادي عشر أ٢،  ومربية 
ــــف املــــــربــــــيــــــة نــــــــــادرة  ــــصـــ الـــ
ــــي، وخــــــــــالل الــــيــــوم  ــانــ ــ ــوبــ ــ لــ
الــريــا�ضــي، قــامــوا بمبادرة 
ــــك  ــيــــة راقــــــيــــــة، وذلــ ــانــ انــــســ
ــانــــي املـــــــــاء دعـــمـــا  ــنــ بـــبـــيـــع قــ

ملر�ضى السرطان.

اليوم الرياضي



الفوج السبعون لعام الفوج السبعون لعام 2021-20222021-2022

33

اليوم املفتوح للتوجيه الدراسي واملهني
بـــادر قــســم االســتــشــارة بــإعــداد واقــامــة بــرنــامــج الــيــوم املفتوح 
ــتـــعـــاون مــع  ــلـــطـــالب، وذلـــــــك، بـــالـ ــي لـ ــــي واملــــنهــ ــــدرا�ضــ لــلــتــوجــيــه الــ
جمعية سنبدأ وممثلها خريج املدرسة املحامي خالد حمدان، 

ومؤسسات تعليمية محليه من معاهد وجامعات.

لــقــد شــمــل الــبــرنــامــج الــهــادف شــرحــا وتــوجــيــهــات مقترنة بــمــواد 
ارشــاديــه للتعليم العالي ونـــدوات ولــقــاءات مــؤثــرة ومميزة بين 

خريجي املدرسة والطالب. 

خريجو  املدرسة الذين  شاركوا في البرنامج:

محمد مصاروة، نور غميض، بيان طه، رؤى نجم، يارا عابد، 
صفا عواد، آية أحمد، سيرين مصطفى، فهيم خماي�ضي.

كلنا أمل ملستقبل زاهر وواعد  لطالبنا  وللجميع

مسابقة تطبيقات 
محوسبة

شـــاركـــت مــجــمــوعــة مـــن طــــالب الــصــفــوف الـــحـــاديـــة عـــشـــرة في 
مــســابــقــة تــطــبــيــقــات مــحــوســبــة “تــســوفــن هـــاكـــتـــون” الــســابــعــة 
املخصصة لــلــمــدارس الثانوية فــي الــوســط الــعــربــي،  بمرافقة 
املربية عرين عودة، ومن بين 60 مجموعة طالبية تأهلت 13 

مجموعة من بينها مجموعة مدرستنا. 

بــاســل  11م:  11ن-  11أ-  الـــطـــالب املـــشـــاركـــون مـــن الــصــفــوف 
يـــونـــس, زيــــن أبــــو صــــالح, مــصــطــفــى دحـــلـــة, مــحــمــد أبــــو عــلــوان, 

حذيفة مناصرة, عدن عبد الهادي, محمد زعبي.
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انتخابات 
مجلس الطاّلب

عرس 
دميقراطي 

حضاري
بــالــفــرح الــغــامــر والــحــب العامر 
ة واإلعـــداد  وبــاملــســؤولــيــة الــجــادَّ
ــيـــر الـــدقـــيـــق  املــــمــــتــــاز، والـــتـــحـــضـ
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ وبـــــــــــاألجـــــــــــواء الـ
الــــــــرائــــــــعــــــــة  ومـــــــشـــــــاركـــــــة جـــمـــيـــع 
طــــالــــبــــات وطـــــــالب املـــــدرســـــة تــم 
اجـــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات املـــبـــاشـــرة 
لـــــرئـــــاســـــة مــــجــــلــــس الــــــطــــــالب فــي 
ــــذا  ــــل هــ ــمــ ــ املـــــــــــدرســـــــــــة، وقـــــــــــد شــ
البرنامج الكبير مسارا انتخابيا 
دقــــــيــــــقــــــا وراقــــــــــــيــــــــــــا، بـــــــــــــــدءا مـــن 
ــابــــات أعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس،  ــتــــخــ انــ
ــــة ولــــقــــاء  ــاسـ ــ ــرئـ ــ وتــــرشــــيــــحــــات الـ
ــــن،  ــيـ ــ ــحـ ــ ــــرشـ املــــــــنــــــــاظــــــــرة  بـــــيـــــن املـ
واقـــــــــامـــــــــة لــــجــــنــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــات 
املكونة من  الطالب واملعلمين، 
وتــجــهــيــز  بـــطـــاقـــات الــتــصــويــت،  
مــــــــور الــتــقــنــيــة 

ُ
والـــصـــنـــاديـــق واأل

ــــم عـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ خــــــــــــــــــــــــرى، وتــ
ُ
األ

االنـــتـــخـــاب لــجــمــيــع الـــصـــفـــوف، 
ــتـــى  اعــــالن  وفــــــرز األصـــــــــوات، حـ
النتيجة وفــوز الطالب يوسف 
عـــــــبـــــــد الـــــــــــهـــــــــــادي بـــــــالـــــــرئـــــــاســـــــة، 
والــــطــــالــــب هــــاشــــم عـــلـــي مـــو�ضـــى  

بنائب الرئيس.

تّمت االنتخابات بمشاركة كّل من املرّبين: ميسرة زعبي املسؤول عن مجلس الطالب، خولة قنانبة 
لجنة االنتخابات: سليمان خطيب،   زة التربوية، وأعضاء 

ّ
ريم فايد املرك مركزة التربية االجتماعية، 

فارس عابد، ابتسام زعبي، أماني أبو أحمد، أمين عباس، انعام عزايزة، هبة أبو أحمد، زياد جحوش، 
ملى بربور، مصطفى عرابي، مصلح دحلة، نسرين زعبي، عماد مو�ضى، قمر غنيم، رائدة حسن ورؤوف 

بربور.  
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شــاركــت مجموعة مــن طـــالب املــدرســة فــي بــرنــامــج لنموذج 
ر كمندوبين عن دولة معّينة يناقشون 

ّ
األمم املتحدة املصغ

يــهــدف املــشــروع الــى تطوير  قضايا اقــتــصــاديــة اجتماعية. 
الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس, تطوير مهارات التحليل 

العلمي, تطوير مهارة البحث وتطوير فّن الخطابة والنقاش. قام بارشاد الطالب األستاذ أيوب فرح.

وقد كانت هذه املشاركة في عدة مؤتمرات محلية وعاملية وحصدوا عدة جوائز:

- مؤتمر MUN الذي أقيم في مدينة اللد بمدرسة “עתיד למדעים”. الطالب املشاركون وهم من الصف العاشر: مريم ابو احمد, هدى  
زعــرورة, لين شلبي, نور الهدى دراوشــة, رنيم فايد, ريــان تــرك, بيلسان عثمان, اجــوان نعره, نادين كيالني, رامــا ربيعه, وطن اسعد, رازي 

شيمي, اسماعيل غنيم, بشار بدر.
م. الطالب املشاركون 

ّ
- مؤتمر time mun الذي عقد عن طريق تطبيق الزوم, وقد حصل الطالب على عدة جوائز منها جائزة أفضل متكل

وهم من الصف الحادي عشر: ناشد رباح, حال هريش, جمان غنيم, ابراهيم خليلية, لين فاهوم, دلع كيوان.

- مؤتمر Galmun والذي عقد في مدينة الناصرة تحت اشراف األستاذ د. الياس فرح- مدير جمعية ريتوريكا. الطالب املشاركين حصلوا 
على جوائز وشهادات تمّيز: جمان غنيم, ابراهيم خليلية, حال هريش, عدي اطرش, وقد قام بتدريب الطالب االستاذ ايوب فرح ورافقتهم 

مربية الصف ايات استيتة- مركزة صفوف املوهوبين ومعلمات اللغة اإلنجليزية فايزة خوري وغادة يميني. 

مؤتمر GEMUN الذي عقد في مدينة جنوى- إيطاليا. الطالب املشاركون: راوي خطيب, عي�ضى مزاريب, ابراهيم طباجه, كنده استيته, 
ميراث ابو دقه, معاد شحادة, رؤيا ابو سمحة, محمد خماي�ضي, ريم فاخوري, توفيق ابو احمد, يمنى حب�ضي, شمس كنانه, دانيه دراوشه, 
فهد بزيع, كرم عواوده, شهد عباس. وقد حصل الطالب شهد عباس على لقب best delegate. رافق الطالب املربية ايات استيتة- مركزة 

صفوف املوهوبين ومعلمة اللغة اإلنجليزية غادة يميني. 

12 طالبا لالشتراك ببرنامج االثـــراء العلمي ونــمــوذج االمــم  تــم اختيار   -
املــتــحــدة mun فـــي لــنــدن-جــامــعــه ـكــامـــبـــردج وذلـــــك بــشــهــر تـــمـــوز الـــقـــادم. 
الطالب هم: عدي اطرش, عدي عمرو, جمان غنيم, لين فاهوم, ابراهيم 
خليلية, فهيم كنانه, ناشد رباح, دلع كيوان, حال هريش, أحمد شدافنة, 

راما ربيعه, ليلى دراوشة. 

MUN
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بالتعاون مع الفنانة  املبدعه ايات زعبي ابو اسحاق تم اقامة ورشه تطريز 
تطوعيه لطالب الصف الــحــادي عشر ج1 وبــاشــارف املربية هبة أبــو أحمد. 
شملت الــورشــة شرحا عاما عــن املـــوروث الثقافي، وعــن  التطريز والنقوش 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ثـــم شـــرع الـــطـــالب بــعــمــلــيــة الــتــطــريــز لــقــطــٍع خــاصــة تــجــمــع بين 
سع املشروع ليشمل ايضا  تمرير هذه 

ّ
التطريز الفلسطيني والخط العربي. وات

الورشة  لطالب الصف العاشر أ، بعنوان  “تشبيك وتطريز”.

وتم اختتام املشروع برسم جداريه ُمدمجة بالتطريزات الطالبية “أنا االرض 
واالرض أنت” ملحمود درويش، من تصميم ورسم الفنان محمد ابو اسحاق.

“ثقافتنا وموروثنا”

من خالل برامج االستشارة في املدرسة الذي اعدته الزميلة رائدة حسن، 
تم اجراء لقاء طالبي تثقيفي حواري تداخل فيه الفن واملضمون القيمي 
االنــســانــي لــالنــتــصــار عــلــى الــعــنــف بتعميق املـــســـاواة إلحــيــاء الــيــوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد النساء. شمل اللقاء تقديم مقطع مسرحي من قبل 
املمثلين: هشام سليمان، أنوار شرارة ورائد شمس، تناول تجارب حياتية 
تعكس انعدام املساواة بين الجنسين وانعكاساتها ودورها في تكريس دوائر 
العنف والقمع ضد النساء، ثم تاله نقاش مع الطالب وحوار أداره املربي 

غصوب سرحان. 

اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة
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ــــادرة مـــــن قــــســــم االســـــتـــــشـــــارة فـــــي املـــــدرســـــة،  ــبـ ــ ــــمـ بـ
وبمناسبة اليوم العاملي لذوي االعاقة، أصحاب 
ـــَمـــة   يــــات، تــــم اعـــــــداد لــــقــــاءات تـــربـــويـــة قـــّيِ الــــتــــحــــّدِ
شــــارك بــهــا طــالــبــات وطــــالب الــصــفــوف الــحــاديــة 
عشرة وخريج املدرسة وسام سكران،  وإبتسام 
ــا ملــفــهــوم  ــلـــقـــاء شـــرحـ ــبـــاس جـــــــــرادات، شـــمـــل الـ عـ
اإلعاقة واإلتاحة ودور املجتمع في تقّبل واعطاء 

يات.  الفرص ودعم أصحاب التحّدِ

اليوم العاملي لذوي االعاقةاليوم العاملي لذوي االعاقة

أسبوع القيم
بــمــبــادرة قــســم االســـتـــشـــارة الــتــربــويــة فـــي املـــدرســـة, وبــمــشــاركــة 
والـــذي أصبح تقليدا  “اســبــوع القيم”,  أقيم  جميع املربيين، 
ســنــويــا.  تضّمن ورشـــات وفــعــالــيــات مختلفة بقيم متعددة: 
االنسانية والعطاء والتسامح، االحتواء وتقبل االخر، املحبة، 
الــصــدق والــصــداقــة. بــاإلضــافــة الـــى املــحــاضــرات واملـــبـــادرات 
كــذلــك تــم تصوير فيلم قصير للطالب عــّبــروا فيه  الصفية، 
عـــن تــفــاعــلــهــم بـــالـــورشـــات وعـــن مـــدى أهــمــيــة الــقــيــم بــالــحــيــاة 

الشخصية واملجتمعية، للسعي نحو مستقبل أفضل. 

ـــاص  ــخــ ــ ــــة واســـــتـــــضـــــافـــــة اشـ ــاركــ ــ ــــشــ ــــل األســــــــبــــــــوع مــ ــمـ ــ ــا شـ ــ ــمـ ــ كـ
ومحاضرين تحّدثوا كّل في مجاله عن القيم املختلفة: عزمي 
حامد، وائل عــواد، سعيد عوابدي, راغــدة زيــدان، مصطفى 

مرعي, وجمعية “أجيك”.

ر مــن خاللها  ة عبَّ وقــد تضّمنت املــحــاضــرات ورشـــات عمل تفاعلية وحـــوارات جـــادَّ
ة اجتماعيا انسانيا وِقَيمّيا.  يَّ ّرِ

َ
جميع املشاركين بتأثرهم واهتمامهم  بهذه البرامج الث
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قـــام وفـــد طــالبــي مــن جــامــعــة حــيــفــا- قــســم الــتــدريــس 
بــزيــارة املــدرســة برفقة املحاضرة  والتأهيل للتعليم- 
د. هديل كيال و-د. تسفرير رئيس القسم. وقد التقى 
الــوفــد مــع مــديــر املـــدرســـة- املــربــي فــيــصــل طـــه- حيث 
تخلل اللقاء عرضا شامال عن املدرسة ونشاطاتها، 
ــّبـــروا  وحــــــــوارا ثـــريـــا وواســــعــــا مــــع الـــضـــيـــوف الــــذيــــن عـ
عــن اعــجــابــهــم بــاملــدرســة, بــرؤيــتــهــا الــتــربــويــة, بــالــبــرامــج 

رها للطالب وبإنجازاتها.  
ّ
املتعددة التي توف

ـــلــــي وزارة  ـ
ّ
ــــن مــــمــــث ــ قـــــــــام وفـــــــــد مـ

املـــعـــارف، أحــمــد بــــدران وأمينة 
ــلــي مــراقــب الــدولــة 

ّ
عــمــري ومــمــث

ــــالع 
ّ
بـــزيـــارة املـــدرســـة بــهــدف االط

عـــــلـــــى مــــــــا تـــــــقـــــــوم بــــــــه املـــــــدرســـــــة 
بموضوع التوجيه املنهي لطالب 
ــــارك بــالــلــقــاء  ــــة. وقـــــد شــ املـــــدرسـ
مـــديـــر املــــدرســــة- املـــربـــي فيصل 
ــــارات املــــــدرســــــة-  ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ طــــــــه، مـ
ابتسام زعبي، رائدة حسن وملى 
زة التربوية- ريم فايد 

ّ
بربور، املرك

ــــزة املـــوهـــوبـــيـــن وصـــفـــوف  ــ
ّ
ــــرك ومــ

ــبــــار واتــــــجــــــار- ايـــــــات اســـتـــيـــتـــة.  مــ
كــمــا قــــام الـــضـــيـــوف بــمــشــاهــدة 
حصص تعليمّية باللغة العبرية 
ــايــــك،  ــيــــة حــ ــمــ ــلــــة رســ ــيــ ــــع الــــزمــ مــ
وباللغة االنجليزية مــع الزميلة 

فايزة خوري.

يوم دراسي حول التوجيه املهني للطالب

لقاء مع 
طالب جامعة 

حيفا
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“تــحــّديــات” تم تفعيل كل من املشاريع التالية لطالب  تحت عنوان برامج 
الصفوف العاشرة والحادية عشرة:

- برنامج التخنيون التابع لالتحاد األكاديمي.

- دورات تصميم اكسسوارات.

- دورات حّل النزاعات.

- مبادرة تربوية اجتماعية ملحاربة ظاهرة العنف في املجتمع.

- يوم “كيف” لطالب املدرسة, والذي شمل محطات عديدة.

زة التربية االجتماعية املربية خولة قنانبة 
ّ
تم البرنامج بإشراف كل من مرك

واملستشارات: ابتسام زعبي, رائدة حسن وملى بربور.  

 “حتّديات”
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ــنـــة تــقــيــيــم  ــجـ ــلـ ــــدة لـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــقــــد جــــلــــســــة ُمـ تــــــم عــ
نة  كوَّ

ُ
وامل التداخل االجتماعي في املــدرســة، 

مــــــن مــــــرشــــــدة املـــــــوضـــــــوع مــــــن ِقــــــَبــــــل وزارة 
املــــــعــــــارف الــــســــيــــدة امـــــــل عــــــمــــــوري، مـــديـــر 
املــدرســة املــربــي فيصل طـــه، املــربــيــة انــعــام 
ــــزة- مــــركــــزة املـــــوضـــــوع، املـــربـــيـــة عــريــن  ــــزايـ عـ
ــــل لـــلـــصـــفـــوف  ــــداخـ ــتـ ــ ـــة  الـ ــــؤولــ ــــسـ عــــــــــوده- مـ
العاشرة، املستشارة ابتسام زعبي، املربية 
مــركــزة التربية االجتماعية،  خولة قنانبة- 
ــــعـــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــم  ــيــــث قـــــــام الـــــطـــــالب بـ حــ
أبــحــاثــهــم ومنتوجاتهم  تــجــاربــهــم،  الــصــفــيــة، 
ذات املـــضـــامـــيـــن الـــتـــربـــويـــة، االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والــتــي تحمل الكثير  الــرائــعــة،  والتطوعية، 
ــيـــم الـــعـــطـــاء االنــــســــانــــي، وبـــأســـالـــيـــب  مــــن قـ
تــقــنــيــة، ابـــداعـــيـــة عــكــســت عــمــق انــتــمــائــهــم 
لــشــعــبــهــم، لــبــلــدهــم ولــلــوطــن. وقـــد اخــتــاروا 

ة عديدة. يَّ زة جّدِ مواضيع ُمميَّ

املشاريع هي: 

ـــل”: الـــثـــانـــي عــشــر أ بــمــرافــقــة 	  ــ “بــســمــة أمـ
املربي غانم حبيب هللا. 

“لقاء األجيال”: الثاني عشر أ1 بمرافقة 	 
املربية حنان قاسم.

ــــدة األيــــــــتــــــــام”: الــــثــــانــــي عــــشــــر ن 	  ــــاعـ ــــسـ “مـ
بمرافقة لينا صالح.

“فــرحــة طــفــل”: الــثــانــي عــشــر م بمرافقة 	 
عماد مو�ضى.

“مــــجــــزرة كــفــر قــــاســــم”: الـــثـــانـــي عــشــر أ2 	 
بمرافقة املربية غادة أبو أحمد.

“حملة جمع تبرعات ملستشفى املقاصد 	 
الــخــيــريــة اإلســالمــيــة فــي الـــقـــدس”: الثاني 
عــشــر ب1 بــمــرافــقــة املـــربـــيـــة مـــنـــال عــون 

هللا.

“تحضير الــيــوم الــريــا�ضــي”: الثاني عشر 	 
ج1 والـــثـــانـــي عــشــر ج2 بــمــرافــقــة املــربــيــن 

أمين عباس وقمر غنيم.

الثاني 	  “الــعــودة للحياة بعد الــكــورونــا”: 
عشر ب2 بمرافقة املربية عرين عودة.

مشاريع التداخل االجتماعي 
للصفوف الثانية عشرة
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زة برامج الصحة في املدرسة على إقامة 
ّ
تشرف املربية حنان قاسم- مرك

وكــان  فعاليات ومــحــاضــرات ترعى شــؤون الصحة والتغذية السليمة, 
أبرزها هذا العام:

- دورة اسعاف أولي لطالب الصفوف العاشرة.

- إقامة أكشاك لبيع مأكوالت صحية بمبادرة من الثاني عشر ن واملربية 
لينا صالح والعاشر أ1 واملربية سهام عمري.

- محاضرة توعوية في اإلســعــاف األولــي من قبل مركز حّيان لإلسعاف 
األولي واملسعف أسامة أبو أحمد.

- محاضرة لطاقم الهيئة التدريسية من قبل د. أمل طه فاهوم بعنوان 
“الحصانة النفسية بأعقاب أزمة الكورونا وتأثيرها على املربين”.

- برنامج فعاليات “يوغا ضحك” مع السّيدة سمر أبو الهيجا للصفوف 
11أ2, 11أ1, 10ب برفقة املربين نادرة لوباني, فايزة خوري وصافي فالح.

- مــشــاركــة الــصــف الــحــادي عــشــر أ1 ومــربــيــتــه فــايــزة خـــوري بفعاليات 
بــاطــار “بــرنــامــج جماهيري يــهــدف الــى زيـــادة الــوعــي للصحة النفسية في 
املجتمع العربي”, بالتعاون مع جامعة حيفا وصندوق املر�ضى للصحة 
النفسية وأيــضــا بــالــتــعــاون مــع مــركــز الــهــادي لــالســتــشــارة . قـــام بتمرير 

الورشات السّيدة دينا زعبي والسيد سعيد دراوشة.

برامج الصّحة
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كما في كل عام تهتم املدرسة بتوفير العديد من البرامج الالمنهجية وبرامج 
االثــراء لصفوف املوهوبين في املدرسة, تحت اشــراف املربية ايات استيتة- 
غــادة يميني,  مركزة صفوف املوهوبين ومربيات ومربي صفوف املوهوبين: 
ص هذه البرامج 

ّ
سالم خطيب, وايات استيتة عماد مو�ضى. نعرض لكم ملخ

واإلنجازات, والتي كانت ممّيزة هذا العام:

- برنامج MUN بمؤتمراته العديدة.

- دورة روبوتيكا مع االستاذ ليث مصاروه.

- دورة مناظره مع االستاذ أيوب فرح.

- دورة من عالم التكنولوجيا والهايتك مع االستاذ حنا ابو حنا.

- دورة تحليل أفالم وأدب انجليزي مع االستاذ حسن بدر - خريج املدرسة.

- دورة اتصال وسينما مع االعالميتين مها بدر وعايدة قعدان.

- دورة رســـم وتــزيــيــن جــــدران املــدرســة مــن ابـــداعـــات ورســـومـــات الــطــالب مع 
املعلمة الفنانة نور إبراهيم.

ــــات عــمــل مـــمـــيـــزة: الـــرســـم عــلــى الـــحـــجـــر، تــربــيــه الـــحـــيـــوانـــات, والـــعـــاب  - ورشــ
تحديات.

- رحلة املبيت لجميع صفوف املوهوبين الى منطقة الشمال.

- مشاركة الطالب بأيام دراسّية في كلية اورط براودة.

- مــشــاركــة الــطــالــب إبــراهــيــم طــبــاجــة وفــهــيــم كــنــانــة بــبــرنــامــج “ألـــفـــا” للبحث 
العلمي. 

- مـــشـــاركـــة خــمــســة طــــالب مــوهــوبــيــن بــبــرنــامــج MEET: لــيــن فــــاهــــوم، جــمــان 
MEET عبارة  غنيم، حال هريش، ابراهيم خليلية، اسماعيل غنيم. برنامج 
عن مبادرة تعليمية أنشأت شبكة قوية من القادة الشباب الذين يغيرون 

برامج اإلثراء
لصفوف املوهوبني
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 MEET الـــوضـــع الــســيــا�ضــي واالجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــشـــرق األوســــــط. يـــقـــدم
ز على علم الحاسوب وريادة 

ّ
ا مدته ثالث سنوات ويرك

ً
برنامًجا مكثف

األعمال والقيادة.

- مشاركه الطالب  املوهوب عدي اطرش من الصف الحادي عشر 
ببرنامج   ”the nir school of the heart”, وهــو برنامج مــن شركة 
MIT  وHarvard  ويــبــحــث فــي مــوضــوع القلب  medinol وجــامــعــتــي 
وتنمية مهارات التعلم والبحث على مستوى رفيع جدا, ويشمل زيارة 
مستشفيات في جميع انحاء البالد و بحث طرق لعالج امراض معينة.

- مشاركة بمسابقة الروبوتيكا والوصول الى مراتب متقّدمة للطالب: 
يــامــن اســعــيــفــان, قــ�ضــي دراوشــــة وعـــدي أطـــرش مــن الــصــف الــحــادي 

عشر.

- حــصــول الــطــالــب املـــوهـــوب عـــدي أطــــرش عــلــى مــنــحــة تعليمية من 
מכטרוניקה من معهد  5 وحــدات  معهد التخنيون وحصوله على 

التخنيون تحتسب في شهادة البجروت.

ويــســّرنــا هـــذا الـــعـــام تــخــريــج الـــفـــوج الــعــاشــر مـــن الـــطـــالب املــوهــوبــيــن. 
ركم بقبول أكبر عدد من الطالب املوهوبين للعام الدرا�ضي 

ّ
كما نبش

القادم )40 طالبا( وهم: موفق محمود أبو ليل, توفيق وليد أبو ليل, 
ورد علي أبــو ليل, بشرى توفيق أبــو ليل, ديما أشــرف أبــو ليل, مريم 
مــحــمــد احـــمـــود, نـــور مــحــمــد اســتــيــتــة, ريـــم عــصــام غــزيــانــي, جــابــر رائــد 
جحوش, سعيد فضيل جراي�ضي, إيهاب علي واكــد, أرين مهند زعبي, 
سما علي زعبي, عــدن أنــور زعـــرورة, محمد بــالل خطيب, رسيل زياد 
خماي�ضي, طه عماد حسين, رؤى صالح حسين, نغم محمود حسيني, 
منى وسيم حلومة, أمــانــي زيــاد طــه, خالد يعقوب طــه, ايــاس حسان 
طباجة, لور خالد كوزلي, رنيم منهل كنانة, سام مــراد كنانة, سيلين 
جورج كسابري, نهيل عبد الناصر محيسن, شام محمد منصور, آدم 
مالك مشارقة, قسطندي سامي صياغة, جنان أحمد سلطي, عماد 
زيـــاد ســعــدي, نــاديــة نــائــل ســرحــان, بــيــريــن عـــالء عــــواد, بــيــســان مــبــارك 
عـــــواودة, صــهــيــب لـــؤي عــــودة, يــوســف رائــــد عــمــري, مــلــك لـــؤي عـــزام, 

سلمى بشار قاسم, آية علي ريا. 
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شـــارك  طــالب الثاني عشر أ١ والــثــانــي عشر أ، فــي الــيــوم الــدرا�ضــي “اللغة 
والحضارة العربية، ظواهر وتحديات” في جامعة تل أبيب،  وشمل اليوم 
ة  للزميلة د.  مة حول اللغة العربية ومداخلة ثريَّ الدرا�ضي محاضرات قّيِ
ملى مرجية حــول بحثها لرسالة الــدكــتــوراة “تطور املسرح الفلسطيني”، 
كــمــا ـكــان للطالبة املــبــدعــة بــصــائــر ســويــدان مــن الــثــانــي عــشــر أ، حــضــورا  
ادبيا، رقيقا وشامخا بقراءة  خاطرة حوارية أدبية رائعة جدا جذبت بها 
مئات املشاركين في هــذا اليوم الــدرا�ضــي،  وأثــار القاؤها اهتمام الجميع. 
رافــق الطالب معلمات اللغة العربية، الزميلة غدير غميض التي قامت 
بتحضير وتشجيع الــطــالــبــة بــصــائــر، الــزمــيــلــة رنـــا ابـــو زيـــد مــركــزة مــوضــوع 
اللغة العربية، الزميلة غادة ابو أحمد،  ومربية الصف الثاني عشر  أ١ 

الزميلة حنان قاسم ومدير املدرسة املربي فيصل طه.

يوم دراسي يف 
جامعة

تل أبيب مبوضوع 
اللغة العربية

دوري كرة القدم وكرة الشبكة
بــأجــواء احتفالية بهيجة تــّم اخــتــتــام دوري كــرة الــقــدم لــطــالب الــصــفــوف الثانية 
عشرة والحادية عشرة، وكانت املباراة النهائية بين منتخب الثاني عشر أ، والثاني 
عشر ب١، وفاز بالبطولة الثاني عشر أ. وقد وصل الى نهائي دوري الحادي عشر 
منتخب  الحادي عشر ب، والحادي عشر م، وانتهت املباراة  بفوز الحادي عشر ب. 
وفــي املبارة النهائية لــدوري للصفوف العاشرة حصل فريق العاشر أ على بطولة 

الدوري، وفريق العاشر ج على املركز الثاني.

قـــام بــعــرافــة املــبــاريــات واالحــتــفــال بــبــراعــة الــزمــيــل رؤوف بــربــور، وحــكــم املــبــاراتــيــن 
بــنــزاهــة ومهنية فائقة الــزمــيــل أمــيــن  عــبــاس،  أشـــرف على الــــدوري وأعـــده الزميل 

عماد مو�ضى مركز التربية البدنية في املدرسة.

كــمــا تــــّم, وبـــاجـــواء احــتــفــالــيــة, اخــتــتــام دوري كــرة 
الشبكة لطالبات الصفوف الثانية عشرة، بفوز  
طالبات الثاني عشر أ بالبطولة،  وطالبات الثاني 
ز  ِ

ّ
عشر ن باملرتبة الثانية. أشرف على الدوري ُمَرك

الــتــربــيــة الــبــدنــيــة الــزمــيــل عــمــاد  مـــو�ضـــى، ومعلمي 
الــريــاضــة، وقــام بالتحكيم  املنهي والنزيه الزميلة 

نسرين زعبي، والزميلة أماني أبو أحمد.
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ضمن املوضوع التربوي املركزي في مدرسة الجليل الثانوية البلدية، 
الناصرة - الهوية والجذور- تم اعداد وتنفيذ برنامج  جوالت تثقيفية 
رة صفورية، بمشاركة جميع طالب الصفوف  َهجَّ

ُ
تعليمية في البلدة امل

بــإرشــاد تفصيلي وشامل من ِقَبل املرشدة  الحادية عشرة واملــربــيــن،  
املهنية، املربية حنان قاسم.

 قرية 
صفورية 

املهّجرة

كعادتها في كل عام, قامت املدرسة بإحياء ذكرى مجزرة كفرقاسم  ال- ٦٥، من خالل فعاليات 
تثقيفية تربوية لجميع صفوف املدرسة. وقد شملت الفعاليات نقاشات، معلومات، وتفاصيل 
املـــجـــزرة، وكــذلــك قــصــائــد مختلفة لــشــعــراء املــقــاومــة، تــوفــيــق زيــــاد، مــحــمــود درويـــــش، سميح 

القاسم وآخرين. 

وقـــــــــــد أرســــــــلــــــــت املـــــــدرســـــــة 
وفــــــدا طـــالبـــيـــا مــــن الــصــف 
بمرافقة  الــثــانــي عــشــر أ٢، 
ــــو أحـــمـــد،  ــيـــة غــــــادة أبـ املـــربـ
لزيارة كفر قاسم والنصب 
الــتــذكــاري واملــتــحــف الــذي 
ــــزرة.  ــجــ ــ ــــق أحـــــــــــداث املــ ــــوثـ يـ
ــــى الــــبــــرنــــامــــج  ــلـ ــ أشـــــــرفـــــــت عـ
مركزة التربية االجتماعية- 

املربية خولة قنانبة.

إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم  
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قامت املدرسة بتكريم الطالب املبدعين في عدة مجاالت: املالكمة, 
الكراتية, ركوب الدراجات, الفن والرسم, العزف والكتابة اإلبداعية.

في مجال الكتابة واالبداع تّم تكريم الطالبة بصائر هشام سويدان 
12أ.

11أ, رازي  ب: أحمد خالد زعـــرورة 
ّ

في مجال العزف تــّم تكريم الــطــال
سهيل شيمي 10م2, محمد مجدي حسيني 10أ.

ب: حنين حسن أبو غريبة 
ّ

في مجال الّرسم واإلبــداع تّم تكريم الطال
12ب2, ليان ياسين 10أ1, مصطفى علي عثمان 10أ, حسين إبراهيم 
حمدان 11ب, سراج علي أبو جبل 12أ, جمان عبد الغني غنيم 11م, 
عدن عالء الدين زعبي 10أ, شهد فراس صوالحة 10م2, يمنى وائل 
12أ, ماريا  لين محمد عمري  11أ,  12م, أحمد خالد زعـــرورة  حب�ضي 
أشرف سلطي 11ب, الياس عالء الدين أبو رّحال 10م2, سراج جهاد 
بلبل 12أ2, ميمنة نادر حسيني 10ب2, ليان عبد الكريم عزام 11ن, 
10أ, ســارة محمد حشمة  10أ, ريــان عمر عباس  دانــا نسيم أبــو تايه 

11أ1, نسيبة رياض حّمودة 12أ2, فيفيان عزمي كرّيم 11أ2.

ب: عمر بولس لوابنة 12أ1, حمزة 
ّ

في مجال املالكمة تّم تكريم الطال
11أ2, عمر  12أ1, عــبــد الــــرؤوف محمد عــبــد الــجــواد  بــولــس لــوابــنــة 

جمال عوض 11ب2.

ب: مــروان إيــاد أبــو أحمد 11ب2, 
ّ

في مجال الكراتيه تــّم تكريم الــطــال
جود نديم ترجمان 10م1, إسماعيل عبد الغني غنيم 10م1, ليليان 

ميسرة محروم 12أ1, يوسف فرح سليمان 10ج.

الب: أحمد عبد 
ّ
في مجال ركوب الدّراجات الهوائّية تّم تكريم الط

الرحمن سيالوي 12ب1.

ى لهم جميعا املزيد من التقّدم والنجاح وتحقيق الطموحات
ّ
نتمن

تكرمي الطالب املبدعني واملتمّيزين

تــــــحــــــرص املــــــــدرســــــــة فـــــــي كـــــــل عـــــام 
ــلــــى  عـــــــلـــــــى تـــــــعـــــــريـــــــف الـــــــــــطـــــــــــالب عــ
مدينتهم ومعاملها ضمن مشروع 
ــــك”. مـــن  ــتــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ “تـــــــــعـــــــــّرف عـــــلـــــى مــ
خــــــــالل املــــــــشــــــــروع، يـــــقـــــوم طــــالب 
الصفوف العاشرة بزيارة األماكن 
الــســيــاحــيــة، الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
مـــــــثـــــــل: خـــــــــــان الـــــــبـــــــاشـــــــا, كـــنـــيـــســـة 
البشارة لالتين, الحفريات واآلثار 
فـــــي راهــــــبــــــات الـــــنـــــاصـــــرة, الـــجـــامـــع 
ــيـــــض, الــــســــرايــــا, بـــيـــت تــوفــيــق  ــ األبـ
ــــة وكـــنـــيـــســـة  ــيـ ــ ــــوبـ ــــكـ ــــسـ مــــــعــــــّمــــــر, املـ
البشارة للروم األرثــوذكــس. تقوم 
ــيــــة حـــنـــان  ــــطـــــالب املــــربــ ــــاد الـ ــــإرشــ بــ

قاسم بمرافقة مربي الصفوف.

تعّرف على مدينتك
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سمية صبحي أبو أحمد
مجد اياد أبو أسعد

فاطمة الزهراء رافع أبو شحادة
حمزة أحمد أبو عياش

داوود نديم ترجمان
مجد نزار جرار

ندين عماد حمودة زعبي
أحمد نادر خليل
ديما رامي ارشيد
شهد رياض زعبي
منية علي سعدي

قيس ناصر سلطي
ورد رياض سليمان

أحمد غازي شحادة
محمد هاني شحادة
محمود أمير شحادة
نجوان زياد شحادة

وئام وائل صادق
أمير عامر صالح

محمد عصام طاطور
محمود رياح عابد

قيس جمال عبد القادر
عبد هللا خالد عثمان

محمود عمار عواد
ريان جالل عودة
صبا عفو غزالين

إبراهيم عصمت غفري
هدى قاسم قاسم
نجوى رامي مروات
والء كمال مروات

مؤمن محمود مصاروة
نادين فؤاد عودة

سارة قاسم نخاش
محمد ماجد واوي

رحاب هللا ضياء الدين أبو أحمد
هاني محمود أبو اسحق

جنان رائف أبو شقرة
ملك فتح هللا أبو عياش

أمل اياد أبو غانم
رنا مصطفى أبو الشين

إسماعيل نبيل أبو ناصر
سلمى بكر بدر

محمد جواد حاج
آية عماد حامد

علي أحمد حسين حمدان
أسماء محمد حمدان

عائشة محمد خالدي
حال عمر خطيب

شذا محمد خطيب
عبد هللا نعمة خميس

سلمى زياد دراوشة
شدى سعيد زبيدات
زينب بشير سفاريني

جالل وسام سيالوي
حبيبة مهند طبعوني
ميرنا يوسف عاشور

ملك محمد عبد الجواد
تامر هاني عبد القادر

بكر وسام عبد هللا
هيفاء خالد عرابية

ملك أمير عالء الدين
رسمية سمير علوش

فارس بسام علي ناصر
ق�ضي عادل علي ناصر

رؤيا رياض غنيم
مريم خالد مغاربة

عبد هللا محمود ملحم
شيماء سيد مو�ضى

دنيا حسام نجم
ملك عدنان نجم

حال سعيد نمر
رؤيا مالك هيب

علي بشير أبو تايه
راما شوقي أبو راس

نور دياب احمود
فادي خالد زعبي
رنين نضال سالم

ساهر محمد سعدي
رغد صالح سالم

نعيمة أحمد سلطي
ميسون بدر سيالوي

محمد أسعد شحادة
عمر محمد شلبي

محمد إبراهيم صادق
سلمى سليم علي الصالح

عبد الرحمن يوسف علي مو�ضى
تسنيم أحمد مغاربة
أحمد عماد نخاش

جونا عبد العاطف يوسف
حنان طارق بدر
ريان كمال ربيعة

محمد أسد شحادة

لنا لؤي شرارة
راغب صليبا شماع

تسنيم نادر طويل
ورد أحمد عروق

عمر غانم عالء الدين
طيبة صالح علي ناصر

رياض شوقي غزاوي
مريم مهند فاهوم

ريان محروم
يونس إبراهيم ملحم

إبراهيم نادر مندالوي
سما أسامة ياسين

ربى عدنان أبو أحمد
نسمة محمد أبو صالح

وليد زاهي أبو طه
رؤى بالل أحمد

مي محمد الشايب
ابتهال عوني حسين
نيروز سمير حمدان

يزن سامر خطبا
آية طارق سيد

إبراهيم كريم صراصرة
عمر فواز عبد الهادي

عبد هللا اياد علي مو�ضى
شيماء محمد مجلي
ميريل عصام مسلم
حسناء عامر يونس

مالك عالء أبو أحمد
مهند أحمد أبو راس

لبنى سليمان أبو ناصر
حسام جمال أحمد

االء حسام اسعيفان
إبراهيم وائل حسيني
فراس حسان خطيب
نور الدين صالح زينة
وردة الياس شحادة

جنى رامي صالح
فراس عمري صالح

لنا نايف صويص
دنيا سامي عبد الهادي

براءة عمر عبد هللا
مجد محمد عبيد

هدى جمال عوض
فرناندو يوسف كتورة

عفاف بالل الشين
نسيبة أسامة محروم

نعمة عزمي ملحم
عدن صالح مقازحة

مريم منصور منصور
كرستين مأمون منصور

أحمد نادر نخاش
بيسان نزار نداف

رسل سعيد أبو أحمد
شهد أشرف أبو سلوطة

صالح لؤي أبو غزال
قاسم حسام اشتيوي

جابر يوسف جابر
تيماء عصام جرادات

أسوة سعيد حاج عي�ضى
نسيبة حسني حاج يحيى

سمية خضر حامد
أحمد عبد الحافظ حسين

شدا عادل حمدان
ريم محمود دياب

ياسمين رائد سليمان
ريماء أمين سيالوي

نوران سفيان طاطور
لينا عدنان عابد
يارا أسامة عابد

هيثم جمال عباس
منية نعيم عبد الخالق

ناريمان محمد عبيد زعبي
نور الدين عمر عثمان

هيثم صالح علي مو�ضى
شذا حازم أبو الجيش
دعاء مجدي أبو تايه
زكريا زياد أبو حريري

ميسون وليد أبو عقاب
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

ميرال فارس شيخ سليمان
أنسام وسام صالح

عزمي عالء الدين عبد الرازق

سميرة وائل عزيري
أحمد عنان عمر

حسين قاسم عمر
غفران محمد عمر

ق�ضي لؤي عمري
عدي جهاد كريم

وسيم عزمي كريم
آية عوني محمد

سجى عبد الحليم مرعي
آية عارف نداف

لولو عمر يوسف
هبة عمر يونس

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

ورد عماد أبو قرطومة
يارا عصام أرسالن
خالد مأمون حسن

ملك اياد خطاب
فارس إبراهيم سعدي
محمد مروان سعدي

فادي محمود سليمان
مريم كمال سليمان

فراس مروان شريف
سلسبيل سامي صالح

يزن نزار عبد الجواد
أمين اياد عبد القادر
طارق صالح عرابية

نايف حسين عودة هللا
توفيق خليل محروم
فادي خالد محروم

رازي غصوب مصلح
رؤى نائل منادرة

عمر محمد أبو ناصر
فاطمة إبراهيم أحمد

ملك عمران حربجي
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
صبحي ربيع منصور
فاطمة يونس نعرة

قائمة بأسماء الطالب الذين حصلوا على شهادة بجروت لعام 2020\ 2021
231 شهادة بجروت
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نشاطاتنا
في صور
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ذكريات الفوج الـ 70 

كم
ّ
نحب

                     لو تعرفون

                    كم
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اجتماع هيئة تدريسية تحضيرا الفتتاح السنة الدراسية.   28.8.2021

افتتاح السنة الدراسية.  1.9.2021

فعاليات احتفالية للفوج ال70.  3.9.2021

اجتماع أصحاب الوظائف في املدرسة لبناء خطة تربوية تعليمية للسنة الدراسية.  13.9.2021

اجتماع مربي الصفوف العاشرة.  20.9.2021

اجتماع مربي الصفوف الحادية عشرة.  23.9.2021

محاضرة للدكتورة هيفاء مجادلة بعنوان “مفاتيح النجاح” للصفوف 11م+ 12م في مكتبة أبو سلمى ضمن برنامج التربية االجتماعية,  27.9.2021

بإشراف املربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية في املدرسة.  

بداية ورشات ارشاد بموضوع الحوسبة وكالسروم للمعلمين, بارشاد املربية منار أبو ليل- مركزة الحوسبة في املدرسة.  27.9.2021

اجتماع مركزي املواضيع.  27.9.2021

بداية اجتماعات أهالي الصفوف العاشرة, بمرافقة املستشارة ملى بربور ومربي الصفوف.  28.9.2021

اجتماع مربي الصفوف الثانية عشرة.  28.9.2021

اجتماع مربين.  29.9.2021

جولة في الناصرة للصف الثاني عشر ن.  29.9.2021

احياء ذكرى هبة القدس واألق�ضى وبرنامج خاص في الصفوف- من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية في املدرسة.  1.10.2021

محاضرات حول حملة “اطرق الباب” لجمعية مكافحة السرطان.  4.10.2021

محاضرة للتوجيه الدرا�ضي مع مدير االتحاد األكاديمي السيد عودة شحبري.  4.10.2021

محاضرة من قبل تسوفن بعنوان “التعليم بمجال الهايتك” لصفوف املوهوبين العاشرة والصفوف 11أ11+ن.  4.10.2021

بداية دوري كرة القدم للصفوف الثانية عشرة.  4.10.2021

تطعيمات الكورونا في املدرسة, بإشراف املربية ميسرة زعبي- مركز موضوع الكورونا.  5.10.2021

زيارة تعليمية للصف الحادي عشر أ1 الى كلية براودة- برفقة املعلمة عرين خماي�ضي واألستاذ مفيد يوسف.  6.10.2021

بداية جوالت صفورية للصفوف الحادية عشرة, بمرافقة مربي الصفوف وارشاد املربية حنان قاسم.  8.10.2021

حملة “أطرق الباب” للصفوف العاشرة, بارشاد املربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  11.10.2021

اجتماع ملندوبي مجلس الطالب مع املربي ميسرة زعبي- مسؤول مجلس الطالب واملربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  11.10.201

بداية دوري كرة القدم للصفوف الحادية عشرة.  13.10.2021

اجتماع ملندوبي مجلس الطالب مع املربي ميسرة زعبي- مسؤول مجلس الطالب واملربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  14.10.2021

اجتماع هيئة تدريسية.  15.10.2021

بداية االمتحانات الشهرية.  15.10.2021

عطلة ذكرى املولد النبوي الشريف ملدة يومين.  18.10.2021

مسيرة الصفوف الثانية عشرة الى منطقة نهر األردن.  20.10.2021

االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف للصفوف العاشرة والحادية عشرة, من اعداد معلمي الدين اإلسالمي األستاذ فراس عابد واملعلمة شدا زعبي  20.10.2021

ومركزة التربية االجتماعية- املعلمة خولة قنانبة.  

اجتماع مجلس الطالب تحضيرا النتخابات مجلس الطالب.  21.10.2021

رحلة لصفوف املوهوبين في املدرسة الى نهر األردن, بمرافقة املربين.  26.10.2021

فعالية إفطار لطاقم الهيئة التدريسية.  27.10.2021

احياء ذكرى مجزرة كفر قاسم من خالل فعاليات صفية, من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  29.10.2021

زيارة للصف الثاني عشر أ2 الى كفر قاسم, بمرافقة مربية الصف غادة أبو أحمد واملربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  1.11.2021

اجتماع هيئة تدريسية.  2.11.2021

مبادرة “ابتسم” من الطالبة رسمية جابر- الثاني عشر ب2 واملربية عرين عودة.  3.11.2021

مناظرة بين املرشحين النتخابات مجلس الطالب- بحضور جميع طالب املدرسة.  3.11.2021

اجتماع لجنة االنتخابات, تحضيرا النتحابات مجلس الطالب.  3.11.2021

بداية دورة اإلسعاف األولي لطالب الصفوف العاشرة, ضمن برنامج الصحة الذي تركزه املربية حنان قاسم.  4.11.2021

يوميات املدرسة للعام الدراسي 2021/2022
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انتخابات مجلس الطالب وفوز الطالب يوسف عبد الهادي بالرئاسة والطالب هاشم علي مو�ضى بالنيابة. وتم االحتفال في ساحة املدرسة بحضور جميع طالب املدرسة.  4.11.2021

رحلة املعلمات الى رام هللا, ملدة يومين.  6.11.2021

فعالية تحديات وغداء لطالب الصفين 11أ+ 11ن بمرافقة املربيات رنا أبو زيد وريم فايد واملستشارة رائدة حسن واملرشد سعيد عليمي.  8.11.2021

زيارة تعليمية للصف الحادي عشر أ1 الى كلية براودة- برفقة املعلمة عرين خماي�ضي واألستاذ مفيد يوسف.  10.11.2021

محاضرة توجيه منهي مع مركز ريان للصفوف 12ب+2 12ج2.  10.11.2021

فعالية إفطار لطاقم الهيئة التدريسية.  11.11.2021

مون” للصفوف الثانية عشرة في مركز محمود درويش.
ّ
عرض مسرحية “امللث  12.11.2021

بداية جوالت الناصرة ضمن مشروع “تعرف على مدينتك”, بمرافقة املربين وارشاد املربية حنان قاسم.  15.11.2021

الع على ما تقوم به املدرسة بموضوع التوجيه املنهي 
ّ
لي مراقب الدولة بزيارة املدرسة بهدف االط

ّ
لي وزارة املعارف، أحمد بدران وأمينة عمري وممث

ّ
زيارة وفد من ممث  16.11.2021

لطالب املدرسة.  

استضافة الكاتبة دعاء زعبي ضمن برنامج “ضيف الشهر”.  17.11.2021

اجتماع مربي الصفوف.  18.11.2021

يوم درا�ضي في جامعة تل أبيب بمشاركة املربية د. ملى مرجية وعرض بحثها في أطروحة الدكتوراة. ومشاركة الطالبة بصائر سويدان 12أ بكتابة إبداعية, وبحضور   22.11.2021

مي اللغة العربية في املدرسة.
ّ
مدير املدرسة املربي فيصل طه ومعل  

بداية اجتماعات التقييم للصفوف الثانية عشرة.  22.11.2021

بداية أسبوع التحديات لطالب الحادي عشر، ورشات ومحاضرات قيمة واستضافة ومشاركة السيد وسام سكران والسيدة ابتسام جرادات.  22.11.2021

زيارة لجامعة تل أبيب للصفوف 12أ12+أ1 ضمن برنامج التوجيه الدرا�ضي, برفقة املربين غانم حبيب هللا وحنان قاسم واملستشارة ابتسام زعبي.  23.11.2021

عرض مسرحي ونقاش حول موضوع العنف ضد املرأة من قبل “نعمت” والسيدة ريهام أبو العسل.  23.11.2021

بداية دورة اإلنقاذ للصفوف العاشرة, بمرافقة املربي صافي فالح- مركز األمان في املدرسة.  23.11.2021

مشاركة الطالب املوهوبين 10م10+1م2 ببرنامج MUN ملدة يومين, بمرافقة املربية غادة يميني ومركزة صفوف املوهوبين ايات استيتة.  23.11.2021

توزيع الشهادات الشهرية.  26.11.2021

محاضرات حول السلوكيات الخطرة من قبل سلطة مكافحة الكحول واملخدرات.  29.11.2021

بداية استكمال املعلمين في املدرسة مع املرشدة فداء حمود، بعنوان “ كن انت املشروع”.   29.11.2021

استضافة وفد طالبي من جامعة حيفا- قسم التدريس والتأهيل للتعليم- برفقة املحاضرة د. هديل كيال و-د. تسفرير رئيس القسم للقاء مع مدير املدرسة.  30.11.2021

بداية لقاءات مدير املدرسة مع طالب الصفوف الثانية عشرة حول موضوع امتحانات البجروت ونزاهتها.  30.11.2021

محاضرات للصفوف العاشرة والحادية عشرة بموضوع التنمية البشرية بعنوان “تحقيق األحالم” مع املختصة راغدة زيدان  30.11.2021

انتخابات لجنة العمل بالتزكية. أعضاء اللجنة: األستاذ غانم حبيب هللا, األستاذ زياد جحوش واألستاذ عماد مو�ضى.  2.12.2021

بداية االمتحانات الفصلية.  6.12.2021

مشاركة طالب الصفوف الثانية عشرة بورشة سينما مع املخرج نديم حامد، حول موضوع العنف والتنّمر, من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة التربية   6.12.2021

االجتماعية.  

برنامج “تحديات” في لوبية للصفوف: 11م, 10ج, 10ج1, 10ب2 بمرافقة املربين: ايات استيتة- مركزة صفوف شاحر واملوهوبين, ميادة هيب, فيصل طه- مدير   7.12.2021

املدرسة وفيفيان عموري.  

زيارة الى بيت خّريج املدرسة املربي نمر ريحاني, ضمن مشروع “لقاء األجيال” بمرافقة مدير املدرسة, واملربيات د. سهير ريحاني بشارات, أنعام عزايزة وعرين عودة-   7.12.2021

مركزة املشروع, والطالب حال بشارات وعلي سعدي من الصف الثاني عشر أ1.  

مسرحية “أحلى سنة بحياتي” للصفوف العاشرة والحادية عشرة.  7.12.2021

اصدار هويات للصفوف العاشرة.  8.12.2021

اختتام دوري كرة الشبكة للبنات وفوز 12أ باملباراة النهائية.  8.12.2021

محاضرات توعوية بموضوع السلوكيات الخطرة واالنترنت االمن والجانب القانوني، من قبل ضابط األحداث السيد يوسف فوار�ضي للصفوف العاشرة والحادية عشرة  8.12.2021

اجتماع هيئة تدريسية  10.12.2021

نهائي كرة القدم للصفوف الثانية عشرة وفوز الصف الثاني عشر أ, ونهائي دوري كرة القدم للصفوف الحادية عشرة وفوز الصف الحادي عشر ب.  10.12.2021

بداية امتحانات الدبلوم ملوعد شتاء 2022.  15.12.2021

اجتماع هيئة تدريسية.  17.12.2021

اجتماع هيئة تدريسية واحتفال للمعلمين بمناسبة انتهاء الفصل األول.  21.12.2021

احتفاالت صفية بمناسبة األعياد وانتهاء الفصل األول.  23.12.2021

بداية عطلة الشتاء.  24.12.2021

بداية الفصل الثاني.  10.1.2022
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بداية امتحانات البجروت ملوعد شتاء 2022.  10.1.2022

برنامج تكريم للمدرسة، ملدير املدرسة وملركزة التربية االجتماعية املربية خولة قنانبة، من قبل لجنة املتابعة في فندق جولدن كراون حول برنامج “الجذور”.  21.1.2022

اجتماع ألصحاب الوظائف في املدرسة.  8.2.2022

احتفال ضمن طاقم اللغة العربية وبحضور مدير املدرسة لتكريم للمربية د. ملى مرجية بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراة.  8.2.2022

اجتماع مربي الصفوف.  10.2.2022

بداية اجتماعات التقييم للصفوف العاشرة والحادية عشرة.  11.2.2022

عروض لرقص الفالمنكو لفرقة “الفالمنكو كومباس”, من اعداد مركزة التربية االجتماعية املربية خولة قنانبة.  14.2.2022

بداية دوري كرة قدم للصفوف العاشرة.   14.2.2022

ر عليهم.
ّ
بداية امتحانات البجروت- موعد خاص للمتعذ  14.2.2022

يوم درا�ضي للموهوبين في جامعة تل أبيب بمشاركة الصفوف 10م10+1م2 وبمرافقة املربيات غادة يميني وسالم خطيب.  16.2.2022

اجتماع مربي الصفوف العاشرة تحضيرا ألسبوع القيم.  16.2.2022

يوم درا�ضي للموهوبين في كلية براودة- كرميئيل.  17.2.2022

بداية أسبوع القيم لطالب الصفوف العاشرة، وقد شمل فعاليات وورشات عمل مثرية بمشاركة جمعية “أجيك” وبمشاركة السيد عزمي حامد، وائل عواد،   21.2.2022

مصطفى مرعي والعامل االجتماعي سعيد عابد، وإنتاج فيلم تلخي�ضي قصير لطالب املدرسة.  

سفر مجموعة من الطالب املوهوبين )12م( للمشاركة في برنامج MUN في إيطاليا, بمرافقة املربية غادة يميني ومركزة صفوف املوهوبين ايات استيتة.   22.2.2022

عرض مسرحية “شوشرة” في مركز محمود درويش.  23.2.2022

فعالية بيع مأكوالت صحية للصف الثاني عشر ن ضمن برنامج الصحة وبرنامج التداخل االجتماعي, بمرافقة املربية لينا صالح.  24.2.2022

االحتفال بذكرى االسراء واملعراج, من اعداد معلمي الدين اإلسالمي فارس عابد وشدا زعبي ومركزة التربية االجتماعية خولة قنانبة.  24.2.2022

توزيع الشهادات الفصلية.  25.2.2022

عطلة االسراء واملعراج.  28.2.2022

تمرين طوارئ- بإرشاد املربي صافي فالح- مركز األمان في املدرسة.  1.3.2022

اجتماع لطاقم الطوارئ في املدرسة, بإرشاد املربي صافي فالح- مركز األمان في املدرسة.  1.3.2022

محاضرة توعوية في اإلسعاف األولي للمسعف أسامة أبو أحمد من قبل مركز حّيان لإلسعاف األولي.  2.3.2022

محاضرة لطاقم الهيئة التدريسية من قبل د. أمل طه فاهوم بعنوان “الحصانة النفسية بأعقاب أزمة الكورونا وتأثيرها على املربين”.  2.3.2022

فعاليات “يوغا ضحك” مع السّيدة سمر أبو الهيجا ضمن برامج الصحة للصفوف 11أ2, 11أ1, 10ب برفقة املربين نادرة لوباني, فايزة خوري وصافي فالح.  3.3.2022

برنامج معابر للصفوف التاسعة وشرح  عن املدرسة وعن شروط القبول، بإشراف طاقم االستشارة.  3.3.2022

توجيه أكاديمي من قبل وزارة املعارف بإرشاد ليلى حسن لطالب الصفوف العاشرة والحادية عشرة، بإشراف طاقم االستشارة.  3.3.2022

لقاء مع املربي يوسف مطر واملربي نظمات خماي�ضي- خريجي املدرسة- ضمن مشروع “لقاء األجيال”, باشراف املربية عرين عودة- مركزة املشروع.  3.3.2022

لقاء مع السيدة سائدة زعبي من جمعية “فرايتي” وترتيب برنامج جمع التبرعات من خالل بيع دبابيس الجمعة وقناني مياه الحياة.   4.3.2022

زه املربي عماد مو�ضى.
ّ
اليوم الريا�ضي في ملعب عيلوط. من اعداد طاقم التربية البدنية في املدرسة الذي يرك  8.3.2022

احتفال خاص باملعلمات بمناسبة يوم املرأة, ومبادرة توزيع الورود من قبل طالبات الثاني عشر ب2 واملربية عرين عودة.  8.3.2022

بداية تصوير طالب الصفوف الثانية عشرة.  9.3.2022

زيارة للتخنيون لطالب الصفوف الثانية عشرة )12أ, 12ن, 12م( بمرافقة املربين غانم حبيب هللا, لينا صالح وعماد مو�ضى واملستشارة ابتسام زعبي.   9.3.2022

بداية برنامج “مفاتيح” للتوجيه املنهي من قبل وزارة املعارف لطالب الصفوف العاشرة والحادية عشرة بإرشاد مزّين نصار، بإشراف طاقم االستشارة.  10.3.2022

مشاركة مجموعة من طالب الصفوف الحادية عشرة في مسابقة تطبيقات محوسبة “تسوفن هاكتون” السابعة املخصصة للمدارس الثانوية في الوسط العربي،   10.3.2022

بمرافقة املربية عرين عودة.   

ورشة تطريز للصف الحادي عشر ج1 بمرافقة املربية هبة أبو أحمد.  10.3.2022

فعالية بيع مأكوالت صحية للصف العاشر أ1 ضمن برنامج الصحة وبرنامج التداخل االجتماعي، بمرافقة املربية سهام عمري.  10.3.2020

برنامج تنظيف في قرية معلول- ضمن برنامج أسبوع األرض والتداخل االجتماعي، بمرافقة املربي مصطفى عرابي ومعلمي البيئة.  14.3.2022

زيارة دعم ملستشفى املقاصد من الصف الثاني عشر ب1 واملربية منال عون هللا, ضمن برنامج التداخل االجتماعي.  14.3.2022

لقاء مع املربي علي عدوي واملربي سعيد بطو- خريجي املدرسة- ضمن مشروع “لقاء األجيال”, باشراف املربية عرين عودة- مركزة املشروع.  14.3.2022

رحلة املبيت الى الشمال ملدة يومين لصفوف املوهوبين في املدرسة بمرافقة املربين: سالم خطيب, غادة يميني, ايات استيتة وعماد مو�ضى.  14.3.2022

عرض “وديعيات” عن حياة املطرب وديع الصافي للصفوف 11أ11+ن, من اعداد املربية خولة قنانبة- مركزة التربية االجتماعية.  14.3.2022

مشاركة وفد طالبي ببرنامج “حاملو الجليل” في كلية أورانيم, بمرافقة املستشارة رائدة حسن واملربية خولة قنانبة.  14.3.2022

اجتماع مربي الصفوف.  16.3.2022
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يوم كيف ضمن برنامج “تحديات” ومحطات متعددة لطالب الصفوف العاشرة والحادية عشرة، ضمن برنامج التوجيه الدرا�ضي الذي يشرف عليه طاقم االستشارة  17.3.2022

لقاء مع السّيد مصطفى عمري- خريج املدرسة- ضمن مشروع “لقاء األجيال”, باشراف املربية عرين عودة- مركزة املشروع.  17.3.2022

محاضرة بعنوان “ابتكارات هندسية مستوحاه من الطبيعة” للصفوف العاشرة والحادية عشرة من قبل البروفيسور هيثم دراوشة.  17.3.2022

اليوم املفتوح للتوجيه الدرا�ضي – بالتعاون مع جمعية سنبدأ بمرافقة السيد خالد حمدان وباستضافة عدة جامعات وكليات وخريجين وخريجات من املدرسة.  18.3.2022

لقاء مع املربي علي عدوي, املربي أحمد مصالحة واملحامي عزات دراوشة- خريجي املدرسة- ضمن مشروع “لقاء األجيال”, باشراف املربية عرين عودة- مركزة  املشروع.  18.3.2022

مات.
ّ
االحتفال بيوم األم من خالل مبادرة صفية للحادي عشر أ1 واملربية فايزة خوري وتوزيع هدايا ومعايدة للمعل  21.3.2022

بداية أسبوع اللغة العربية والذي شمل استضافة أدباء: فتحي فوراني, محمد علي طه وعودة بشارات, مسابقات صفية, ورشات رسم, معارض رسومات طالبية وتم   22.3.2022

اختتام األسبوع باحتفال بهيج لعرض ابداعات مواهب طالبية واستضافة فرقة جفرا.  

اجتماع هيئة تدريسية, تخلله تكريم مجموعة من الطالب املتميزين في مجال املالكمة, الكراتيه وركوب الدراجات.  22.3.2022

لجنة التداخل االجتماعي للصفوف الثانية عشرة, باشراف مركزة التداخل االجتماعي- املربية أنعام عزايزة.  22.3.2022

بداية امتحانات الدبلوم ملوعد صيف 2022.  23.3.2022

افتتاح دورة تصميم اكسسوارات, ضمن برنامج “تحديات”.  23.3.2022

 .MUN لقاء مدير املدرسة مع الطالب املوهوبين وتوزيع شهادات  25.3.2022

فعاليات زراعة ألحياء يوم األرض, من اعداد طاقم معلمي البيئة. استمرت الفعاليات على مدار أسبوع كامل.  28.3.2022

افتتاح معرض رسومات من ابداعات الطالب.  28.3.2022

رحلة الوداع لطالب الصفوف الثانية عشرة.  28.3.2022

ذكرى يوم األرض.  30.3.2022

برنامج تراثي مع الشاعر تميم األسدي.  30.3.2022

افتتاح معرض الرسومات الثاني من ابداعات الطالب.  30.3.2022

انتهاء الفصل الثاني.  31.3.2022

اجتماع هيئة تدريسية, تخلله تكريم مجموعة من الطالب املتميزين في مجال الفن, الرسم والعزف.  31.3.2022

بداية عطلة الربيع.  1.4.2022

بداية شهر رمضان املبارك.  2.4.2022

رسم جدارية ُمدمجة بالتطريزات الطالبية “أنا االرض واالرض أنت” ملحمود درويش، من تصميم ورسم الفنان محمد ابو اسحاق، بإشراف املربية هبة ابو احمد.  7.4.2022

بداية الفصل الثالث.  20.4.2022

بداية امتحانات الدبلوم ملوعد صيف 2022.  20.4.2022

اجتماع مربي الصفوف العاشرة.  21.4.2022

بداية لقاءات مدير املدرسة مع طالب الصفوف الحادية عشرة حول امتحانات البجروت ونزاهتها.  27.4.2022

بداية عطلة عيد الفطر السعيد.  28.4.2022

أّول أّيام عيد الفطر السعيد.  2.5.2022

العودة الى املدرسة بعد عطلة عيد الفطر السعيد.  6.5.2022

بداية امتحانات البجروت ملوعد صيف 2022.  9.5.2022

اجتماع مربي الثواني عشر تحضيرا الحتفال تخّرج الفوج ال70.  13.5.2022

احتفال في غرفة املعلمين بمناسبة أعياد ميالد املعلمين.  13.5.2022

استضافة وفد تابع لبرنامج “حاملو الجليل” التابع لكلية أورانيم. بإشراف املستشارة رائدة حسن.  13.5.2022

لقاء تقييمي وتلخي�ضي ملدير املدرسة مع طاقم معلمي الرياضيات واملركزة سالم خطيب.  19.5.2022

اجتماع ألصحاب الوظائف ومركزي املواضيع.  26.5.2022

بداية عروض املجتمع املدني لطالب الصفوف العاشرة, بمرافقة معلمي املوضوع: املربي غانم حبيب هللا واملربي غصوب سرحان.  30.5.2022

لجنة لفحص موضوع التداخل االجتماعي للصفوف العاشرة والحادية عشرة, باشراف املربية انعام عزايزة- مركزة موضوع التداخل االجتماعي واملربية عرين عودة.  31.5.2022

بروفا حفل تخرج الفوج ال70 وعشاء احتفالي لطالب الفوج.  3.6.2022

حفل تخرج الفوج ال70.  4.6.2022

اجتماع هيئة تدريسية.  9.6.2022

رحلة املعلمين الى نابلس ملدة يومين.  11.6.2022

احتفال للمعلمين بمناسبة انتهاء السنة الدراسية  20.6.2022

انتهاء السنة الدراسية وبداية العطلة الصيفية وبرنامج “النصف الثالث”.   20.6.2022

 كل عام وأنتم بألف خير

أشرفت على إعداد هذا العدد من املجلة املربية رمي فايد
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من طالبات وطالب الثاني عشر لعام 2021 - 2022

مدرستي احلبيبةمدرستي احلبيبة
يا أم كل وردةيا أم كل وردة

وأم كل مدرسةوأم كل مدرسة

www.galil-school.orgصرح تربوي تعليمي ثقايف وطني عريق


