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  كلمة مدير املدرسة د. وسيم بريّة

جمهورنا الكريم،
طالبنا األعزاء،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛
لطاملا آمّنا بأَهميّة إنشاء جيل قيادّي ومؤثّر، جيل مبدع ومتميّز،
جيل يرسم أَحالمه ويخطط لها بكّل ثقة، ولذلك فِإننا نعمل بكّل

جّد واجتهاد عىل دمج الطـّالب والـمؤسسة باملجتمع الخارجي؛ لتـأْهيل أبنائنا وبـناتنا ليكونوا حـلقة 
الوصـل بني الـمسيـرة التـربويّة واتخـاذ الـقـرارات يف املجتمع. عندما يسمع الطالب فقط فإنّه ينىس 

وعندما يرى فرمّبا يـتذكّر، ولكـن عنـدما نشـركـه فسـوف يفهم ويدرك الكثري من األُمور، ونحن عىل قناعة 
تاّمة بأّن هذا صحـيح جًدا يف عرصنا الحايل والذي تـحّول به الطالب من متلقٍّ للمعلومات إىل مشارك يف 

العمليّة التعليميّة. 
عندما نتحدث عن املشاريع املدرسيّة فٍإنّنا نتحدث عن أَهداف وأَبعاد عديدة تتخطّى الـمناهج والـمقـررات 
التعليميّة مثل: ترسيخ وتعزيز قيمنا وأَخالقنا اإلِسالميّة العريقة لدى طّالبنا، فتح املجال أَمام الطّالب للتعرّف 
عىل ميولهم، إِيجاد منّصة مناسبة للطّالب من أجل إظهار مواهبهم وطاقاتهم بشكـل سلـيم، تنـمية مـهارات 
وأساليب تفكري متطّورة ومتعّددة تتناسب ومتطلبات عرصنا اآلخذ بالتطّور يوًما بعد يوم، تنمية روح الـعمل 
التعــاويّن وحـّس الـمسؤوليّة لـدى الطّالب، بناء وصــقل شخـصيّات قيـاِديّة، مـباِدرَة وُمبتِكرَة ومـا إىل ذلـك 
مـن األَهداف السامية الّتي نسعى من خاللها اىل تأْهيل طّالبنا للحياة االجتامعيّة العريضة الّتي سيخوضونها 

مستقبًال، فيستطيعون التعامل مع العقبات الّتي قد تواجههم بحكمة وذكاء. 
نحن يف مدرسة القاسمي األَهليّة نعمل عىل تخريج قادة يحملون رسالة االنتامء والعـطاء ألَهلهـم، بـلـدهـم 
ومجتمعهم، هذه الرسالة ال تقّل أَهميّة عن شهادات البجروت والعالمات العالية لـدى طّالبنا، فطـبًعا نـحـن 
نـسعى دوًما  إلـى التمـيّز والتفّوق علـى مسـتوى البجروت وجودته، حتّى نرى طالبنا يتأَلقون يف مؤسسات 
التعليم العايل، ولكن تطلّعاتنا تفوق ذلك بكثيـر حـيث أَننـا نْؤمـن أن ال فـائــدة يف عـلم ال يستغلّه صاحبه 
يف منفعة أَهله ومجتمعه، ولذلك فِإنّنا ومن خالل املشاريع املختلفة نـوّجه طّالبنـا اىل أَهـميّة  توسيع آفاق  
تفكريهم وعطائهم بحيث ال يتمحورون بشخصهم وذاتهم فقط بل يرقون ويسمون لخدمة مجتمع بأَكمله.

ومن هذا املنرب بودي أَْن أَشكر طـاقم مــدرسة القاسمي األَهلـيّة فرًدا فرًدا عـىل جهـودهـم الرائـعة والطيّبة 
لتحقيق كل هذه األَهداف وعىل دعمهم لطّالبنا وللمـسرية الرتبـويّة التعليميّة الّتـي نخطط لها سويّة ونثابر 
بكّل جّد واجتهاد من أَجل تحقيقها. نسأَل الله العظيم أَْن يوفقنا جميًعا ملا يحب ويرىض وأَْن نكون عىل قدر 

الثقة واملسؤوليّة.

مع خالص الشكر والتقدير؛
د. وسيم برية 

مدير مدرسة القاسمي األهلّية   
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بعثة طّالبّية من مدرسة القاسمي األهلّية تزور سرين
(مركز املنظّمة الدولّية لألبحاث النوويّة) يف سويرسا

شاركـت مجمـوعـة مـن طّالب فرع الفـيزياء يف مـدرستنا (صف الثاين عرش 1) يف بـعثـة دراسيّة إىل املنظّمة 
الدوليّة لألبحاث النووية "سرين"، الواقعة قرب مدينة جنيف يف سويرسا. احتوت الزيارة عـىل تدريـب عمّيل، 
وعىل تجارب الفيزياء الحديثة ومقابالت مع علامء وباحثني يف الفيزياء. أرشف عىل البعثة مـعلّم الـفيزياء يف 
مـدرســة القاسمــي األهـليـة األستـاذ ريـاض غرة، كمـا ورافـق الـطّالب أيـًضا األسـتاذ مـحمد فـريد موايس.
من الجدير ذكره أّن معهد سرين هو مركز تابع للمنظّـمـة األوروبيّة لألبحـاث النـوويّة، ويعترب أكبـر مركز يف 
العامل ألبحاث الفيزياء. استمرت الرحلة عىل مدار سبعة أيام، وشملت أيًضا سامع محارضات من خرية عـلامء 
وباحثني عاملني يف مقدمة البحث العلمي يف هذا الرصح العظيم، والوقوف عىل تاريـخ ونشـأة هـذا الصـرح 
الّذي يجّسد التعاون الكبري بني األمـم بشـكل عـام واألوروبيّة بشكل خاص يف تسـخـري نـتائج ابحاثه لخدمة 

البرشيّة. 
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 محارضة عن عامل الهايتك من تقديم املهندس خالد مصاروة

قّدم املهندس خالد مصاروة محارضة قيّمة لطّالب
الصفوف الحادية عرشة. تطرّقت املحارضة لعامل الهايتك،

مقابالت العمل وعن تجربته يف رشكة نوفوتون.
هذه الفعالية جرت مببادرة املعلمة مروة قعدان وتد.

يف نهاية املحارضة قام مدير املدرسة د. وسيم بريّة بتقديم
الشكر للمهندس خالد مصاروه مؤكًدا عىل أهمية املحارضات

من هذا القبيل.

 محارضات توعية يف موضوع صّحة األسنان والفم لطّالب الصفوف التاسعة

ضمن الورشات التوعويّة التي تنظمها إدارة املدرسة للطالب؛
 تم مترير محارضات توعية يف موضوع صّحة األسنان والفم

 للصفوف التاسعة، وذلك مببادرة من الدكتور محّمد ماهر حجوج،
 ترافقه املساعدة سناء لّحام. تم خالل اللقاءات عرض مواضيع مهّمة

 يف كيفية املحافظة عىل األسنان واللثة والفم وسبل الوقاية. 

  محارضات قّيمة حول الدمج بني اإلطارين األكادميّي والرياّيض

نظّمت املدرسة محارضات قيّمة حول الدمج بني اإلطارين األكادميّي
 والرياّيض، قّدمها أمري اسعد بطل العامل برياضة الكيك بوكس، والطالبة

 مينى موايس (حائزة عىل املرتبة الثالثة يف بطولة إرسائيل للجودو).
 تّم التطرّق باملحارضات ملواضيع قيّمة وتحفيزيّة نالت إعجاب

جميع الطّالب.

محارضات
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 محارضة «الهندسة البيئّية» ضمن التداخل االجتامعّي 

نظّمت مدرسة القاسمي األهليّة محارضة شيّقة وقيّمة لطالب
صفوف الثواين عرش بعنوان "الرتاث التقنّي"، قّدمها املهندس البيئي

عمرعايص. جاءت املحارضة ضمن موضوع التداخل االجتامعي،
حيث سيقوم الطّالب بالعمل ضمن مجموعات وتقديم مشاريع  
لها عالقة بالهندسة البيئيّة وموضوع الرتاث التقنّي، كام أّن هذه

املشاريع ستحسب لهم ضمن املرشوع الداخيل يف موضوع 
التداخل االجتامعّي.

 محارضة قّيمة للربوفيسور غالب عنابسة لصفوف الثواين عرش 

استقبلت مدرسة القاسمي األهليّة يوم الخميس 25.10.2018 

بروفيسور غالب عنابسة والّذي ألقى محارضة قيّمة جًدا لطّالب
 الثواين عرش بعنوان " التحديات الّتي يواجهها الطالب العريب يف

الجامعات اإلرسائيلية وآليات للتغلّب عليها".

 محارضة املحاسب محمد زحالقة أمام صفي الحادي عرش 1و2 

قّدم املحاسب محّمد زحالقة محارضة حول عاملة الشباب
ما دون ال 18، تطرّقت املحارضة للحقوق والواجبات وكانت بحضور

طّالب الحادي عرش 1 والحادي عرش 2 حيث تلقى الطّالب توعية
شاملة خالل املحارضة ألمور قد متنع استغالل جيلهم وجهلهم بالقوانني.

محارضات



7

 محارضة حول قانون القومّية وتبعاته 

مرر املحاميان القديران شاكر بلعوم ونبيل عثامنة محارضة قيّمة
 جًدا حول قانون القوميّة. حيث بدأ املحامي نبيل عثامنة املحارضة
 بعرض مفّصل لقانون القوميّة، فتطرّق لجميع بنوده ومدى تأثريها

 علينا واالشكاليّات الناجمة عنها بحقنا كأقليّة عربيّة يف الدولة.
 أّما املحامي شاكر بلعوم فتحّدث عاّم ميكننا عمله فعًال من أجل
 الحفاظ عىل حقوقنا، احرتامنا وكياننا كمواطنني عرب يف الدولة،

 وعن أهميّة الحفاظ عىل لغتنا العربيّة العريقة.

  محارضة هاّمة حول موضوع البسيخومرتي لطالب الصفوف العارشة

نظّمت مدرسة القاسمي األهليّة محارضة هاّمة حول موضوع
 البسيخومرتي، قّدمها كل من األستاذ أحمد بشناق واألستاذ

معاذ خطيب من معهد مداد. املحارضة كانت لطّالب الصفوف
العارشة وتضّمنت تعريف عام عن البسيخومرتي ومعلومات أخرى

 مهمة عن املوضوع، كام وشملت أيضا نصائح وتوجيهات ورشح
 عن مهارات التفكري التي يحتاجها الطالب من أجل النجاح يف

 امتحان البسيخومرتي. 

  محارضة حول البجروت ألهايل طالب الصفوف الحادية عرشة 

نظّمت املدرسة محارضة هاّمة حول البجروت وامتحانات العالمة الواقية،
 حيث ُخّصصت املحارضة ألولياء أمور طّالب الصفوف الحادية عرش.

 افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية قّدمتها مركزة الطبقة املعلّمة نعيمة قعدان،
 ثّم ألقى األستاذ محّمد خالد أبو مخ (مرّكز البجروت يف املدرسة)

 محارضة رشح فيها بإسهاب لألهايل عن كّل األمور املتعلّقة بامتحانات
 البجروت والعالمة الواقية.

ت

محارضات
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 محارضة قّيمة لطالب فرع الكيمياء قّدمها د. يوسف أيوب من رشكة "טבע"

استمع طّالب الثاين عرش - فرع الكيمياء يف مدرسة القاسمي األهلية-
 إىل محارضة قيّمة. مّررها د. يوسف أيوب مدير مركز األبحاث

 يف رشكة "טבע"، بعنوان "مراحل تطّور الكيمياء إىل علم األدوية". 

  محارضات لطّالب فرع هندسة الحاسوب وااللكرتونيكا 

ضمن مرشوع توجيه ودعم املجاالت العلميّة والتكنولوجيّة الحديثة،
وبالتعاون بني مؤسسة تسوفن ومدرسة القاسمي الثانويّة األهليّة،

تّم يوم الثالثاء 18.12.2018 مترير مجموعة محارضات لطّالب
فرع هندسة الحاسوب وااللكرتونيكا من قبل املرشد خالد مدلج

مرشد ومستشار مهني- واملرشد عمر غرّة. متحورت مواضيع املحارضات
حول أهميّة التوجيه املهنّي واختيار مجاالت عرصيّة حديثة يف مجال

 التكنولوجيا والهاي-تك.
ل

محارضات
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 انطالق مرشوع «نحشون للعلوم « لطّالب مدرسة القاسمي

البدء بتفعيل مرشوع «نحشون للعلوم « لطّالب الصفوف
الحادية عرشة والثانية عرشة يف مدرسة القاسمي األهليّة،

حيث يتعلّم الطالب املشاركون وعددهم 21 طالبًا وطالبة ضمن
مجموعات صغرية جًدا (2-3 أشخاص يف كّل مجموعة) مع مرشد
مؤّهل حسب طريقة التعلّم عن بعد بصورة متزامنة مّدة ال تقل

عن ساعة ونصف أسبوعيًا، ويحصلون عىل التدريب الالزم من
أجل استعدادهم المتحانات الثانويّة العاّمة «البجروت» لهذا العام.

 طّالب املدرسة يتألّقون يف مرشوع «تعدد الثقافات والحضارات»

شارك طّالب فرع الديبلوماسية من صف العارش 3، ومجموعة أخرى
من الطّالب من صف العارش 1 مبرشوع تعدد الثقافات والحضارات

يف بيت جربئيل يف طربيا. كان اللقاء مع طّالب من مدرسة داركا بيجن
يف جديرا وضيوف آخرين من مدينة نيويورك. خالل اللقاء متّكن

الطّالب من مامرسة اللغة اإلنجليزيّة بشكل متواصل ومكثّف ليوم كامل،
كام واستخدموا مهارات مهّمة أخرى مثل التفكري اإلبداعّي،

والعمل الجامعّي والحديث أمام الجمهور.

 زيارة رشكة انتل ضمن مرشوع التعرف عىل الهايتك.

ضمن مرشوع التعرّف عىل الهايتك قام طّالب تخصص االلكرتونيكا من
صف العارش 2 يف مدرسة القاسمي األهليّة بزيارة رشكة انتل فرع حيفا،

حيث استقبلهم املهندس القدير غّسان طباجة وقام بتقديم رشح وعرض
عن الهايتك بشكل عام وانتل بشكل خاص، ومن ثّم كانت هناك جولة

للطّالب شملت عدة مبان تابعة النتل.

مشاريع
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 تأهل مرشوع هاكاثون الخاص بطالبنا من فرع علم الحاسوب للنهائّيات.

شارك طّالب فرع هندسة الحاسوب يف املدرسة يف مسابقة هاكاثون لتطوير
وبرمجة التطبيقات التي بادرت إليها مؤسسة تسوفن لطّالب

الوسط العريّب. ونظّمت املسابقة يف ستاد عوفر يف حيفا. 
يهدف املرشوع إىل التوجيه املهنّي، وزيادة الوعي لدى طّالب الثانويّات

ألهميّة تعلّم الربمجة يف املعاهد العليا؛ لخلق أفق جديد يتالئم مع
التطور التكنولوجي الحديث. شارك يف الهاكاثون مائتان وخمسون

طالبًا من عّدة مدارس، وتأّهل املرشوع الخاص بطّالب مدرسة القاسمي
لتصفيات النهايئ، بحيث تم إختياره من أفضل عرشة مشاريع مشاركة.

  انطالقة جديدة ملرشوع البسيخومرتي يف مدرسة القاسمي األهلّية 

انطالق مرشوع البسيخومرتي لطبقة التاسع يف مدرسة القاسمي األهليّة؛
 لكشف الطالب وتدريبهم عىل مهارات تفكرييّة عديدة وواسعة،

 كمهارات التفكري الكمي والكالمي واللغة االنجليزية، والتي يحتاجونها
 الجتياز هذا االمتحان. األمر الذي يشكل عائًقا أمام العديد من الطالب

 الذين يطمحون إىل إمتام تعليمهم األكادميّي يف البالد. ومن الجدير
 ذكره أّن املرشوع ممول بشكل تام من قبل مدرسة القاسمي األهليّة،

 وأنّه الزامي لجميع طّالب التاسع.

  انطالق مرشوع الرتبية للسرية املهنية لصف 3-12 

افتتاح مرشوع الرتبية للسرية املهنيّة لصّف 12-3 يف املدرسة،
وذلك بإرشاد املستشارة الضيفة سنيال عثامنة.

هذا املرشوع عبارة عن سلسلة لقاءات مهّمة يتم تفعيلها أسبوعيًا
 لطّالب الصّف، يُعرض من خاللها مواضيع مختلفة يف مجال السرية

 املهنيّة والتوجيه األكادميي والتحّديات الّتي تواجه الطالب خالل
 الصّف الثاين عرش والسنوات األوىل من التعلّم الجامعي، منها:

الدمج ما بني العمل املهني والوقت والعائلة والوظائف والضغط
 املجتمعي وما يسّمى "الصدمة الثقافيّة".

كة.

ي

مشاريع
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Pathways  مشاركة مميزة لطالبنا يف مرشوع 

شارك األسبوع املايض عرشون طالبًا من طبقة الحوادي عرش
 مبرشوع  Pathways والّذي شمل ورشات عمل مرثية من خاللها

 انكشف الطّالب عىل مضامني وأساليب يف فن املفاوضات.
تم مترير الورشات عىل يد مدربني لغتهم األم اللغة اإلنجليزيّة والذين

 يُدرّسون فن املفاوضات وفق منوذج جامعة هارفارد. كام أنّه تم توأمة
 املدرسة مع مدرسة من الوسط اليهودي (نتانيا)، وتعلّم طّالبنا والطالب

 اليهود سويًا. ويف الفصل القادم ستكون تكملة للمرشوع حيث
سيتعلّم الطّالب مهارات حّل النزاعات. 

 مشاركة طالبنا يف مسابقة ضمن مرشوع السايرب للمدارس الثانوية

شارك طّالب تخّصص هندسة الحاسوب يف مدرسة القاسمي األهليّة 
يف مسابقة Skillz Coding بحيث تم اجتياز املرحلة األوىل املخّصصة

للمرحلة املدرسيّة من أجل تكوين مجموعات مؤّهلة لكتابة كود
برمجي خاص للمرحلة القادمة بتاريخ 7.3.2019. املسابقة عبارة
عن تطوير قدرات برمجيّة خاّصة لدى الطّالب من خالل اللعب،

واملنافسة بأحد الربامج الّتي تحايك كائنات يف عامل افرتايض،
يتم التحّكم بها بواسطة صفات وعمليّات خاّصة. هذه البيئة هدفها

إثارة رغبة الطّالب يف التحدي والتعلّم، وتطوير القدرات
الفرديّة والجامعيّة.

 طالب القاسمي يشاركون يف مرشوع الويكيميديا 

شارك خمسة عرش طالبًا من الصفوف العارشة يف مدرسة
القاسمي األهليّة مبحارضة توجيهيّة لالنضامم إىل مرشوع الويكيميديا.
 ُعقدت املحارضة يف حرم مدرسة القاسمي، وقامت بتمريرها املرشدة

 بكريّة موايس، املسؤولة عن املرشوع يف مدارس باقة. يُذكَر أّن
مدرسة القاسمي تشارك يف هذا املرشوع للمرّة الثانية، بعد مشاركتها

 فيه قبل عامني. يجدر بالذكر أّن املرشوع ينطوي عىل فوائد جّمة
 تعود بالنفع عىل الطالب، بحيث يكتسب األدوات الالزمة لكتابة مقالة

 علميّة تتعلّق مبوضوع محدد يختاره الطالب، ويُنَرش بعد املصادقة
 عليه يف موقع ويكيميديا تحت اسمه الشخّيص.

أمة
طالب

مشاريع
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 انطالقة مميزة ملرشوع " قادة القاسمي" 

انطلق يف الفصل الدراّيس األّول لهذا العام مرشوع "قادة القاسمي"،
 بحيث تم مترير ورشات عمل متنّوعة ومتميّزة للطّالب يف طبقة

 التاسع بواسطة طّالب من نفس الطبقة، محارضين ومعلمني.
يهدف املرشوع إىل تعزيز وتطوير شخصيات قياديّة، مبادرة،

ذات آفاق واسعة، معطاءة ومنتمية ملجتمعها. برزت يف املرشوع
ورشات "القرى املهجرة"، "ألعاب تفكرييّة"، "الشطرنج"، "لغات

من رشق أسيا"، "الدبكة"، "ورشات يف الرسم" وشمل املرشوع أيًضا
فّعاليّات رياضيّة مميّزة منها كرة السلّة لألوالد والبنات.

  انطالق مرشوع الربمجة وتطوير التطبيقات 

انطلق يف املدرسة مرشوع تعلّم الربمجة وتطوير التطبيقات لطّالب
 طبقة التاسع بحيث سيتم تعليم الطّالب مهارات أساسيّة بعلم

 الحاسوب وإكسابهم قدرات برمجيّة والتفكري الغوريثمي بهدف
 تطوير برامج وتطبيقات. يهدف املرشوع أيًضا إىل رفع مستوى
 الوعي لدى الطّالب إلختيار مواضيع علميّة حديثة تتالءم مع

 التطّور التكنولوجّي.

 مرشوع اللغة العربيّة املحكّية

تعكف مدرسة القاسمي األهليّة يف حصص اللغة العربيّة عىل تخصيص
حّصة واحدة أسبوعيٍّا للغة العربيّة املحكيّة. خالل هذه الحّصة يقوم

معلّمو املوضوع بتمرير فّعاليّات متنّوعة باللغة العربيّة: عروض، متثيل،
عزف، ألعاب تربويّة شفويّة، خطابة وإلقاء وغريها. الهدف من هذه
الفّعاليّات هو صقل شخصيّة الطالب وتطوير مهارات اللغة العربيّة

املحكيّة لديه.

مشاريع
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نشاطات مختلفة

االحتفال بذكرى
 الهجرة النبوية والعام

 الهجري الجديد 1440 هـ 

 انتخاب السّيد
رشيف أبو طعمه رئيًسا

 للجنة أولياء األمور 

رحالت الفصل األّول يف مدرسة القاسمي األهلّية

رحالت الفصل األول يف مدرسة القاسمي األهليّة لكّل الطبقات:  كياكيم نهر األردن، كارتينغ، قوارب رسيعة، 
دّراجات هوائيّة، قوارب ببحرية مونفورت ومسارات رائعة بالطبيعة.
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 عرض مرسحّي ممّيز بعنوان " مخاطر التدخني والرنجيلة"

استقبلت مدرسة القاسمي األهليّة فريق مرسح الفرح والّذي قّدم
عرًضا مرسحيٍّا شيًّقا وهادفًا حول مخاطر التدخني والرنجيلة وذلك

مببادرة بلديّة باقة - قسم مدينة بال عنف واملركز الجامهريي
(القسم الثقايف).

 انتخابات دميوقراطية رائعة لرئاسة مجلس الطالب يف املدرسة

فاز الطالب جميل وسام غنايم من الصّف الحادي عرش 3
يف االنتخابات؛ لرئاسة مجلس الطّالب يف مدرسة القاسمي األهليّة.

حيث جرت االنتخابات بأجواء دميوقراطية وراقية.

  ورشات للفنون بعنوان "الهويّة" يف مدرسة القاسمي 

اقيمت يف مدرسة القاسمي االهليّة ورشات للفنون بعنوان "الهويّة"،
من قبل فّنانني ومرشدين من كليّة بيت بريل للفنون. كانت البداية
مبحارضة عن الهويّة ثّم عمل الطّالب يف ورشتني متوازيتني متحورت

كّل منهام يف موضوع مختلف يجّسد الهويّة. ويف نهاية اليوم قام
الطّالب بعرض لوحاتهم التي عّربت عن جوانب مختلفة يف شخصياتهم.

حيث اقيمت هذه الورشات إميانًا من املدرسه بأهميّة دمج فعاليات
من جميع املجاالت، وتعريف الطّالب وكشفهم عىل مجال الفن وترويًحا

عنهم بعد فرتة االمتحانات.
  

رويحا

نشاطات مختلفة
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 طالب فرع الكيمياء يف زيارة ملصنع عيليت يف النارصة 

قام طّالب فرع الكيمياء من الصّف الثاين عرش بزيارة مصنع عيليت
يف النارصة. كان موضوع البحث عن "الكيمياء يف السكريّات"

حيث تطرّق املرشد إىل رشح موّسع حول مراحل إنتاج الحلويات
من املواّد الخام اىل املنتوج للمستهلك.

  انطالق املسابقة اإلبداعية التفكريية: "الكلامت املتقاطعة املركّبة" 

انطلقت يف الفصل الدراّيس األّول مسابقة "الكلامت املتقاطعة املركّبة"،
من إعداد الطالبة املتفّوقة أرين عراقي من الصّف الثاين عرش 3،

ومراجعة وإرشاد األستاذ أمجد أبو مخ. املسابقة عبارة عن بناء ألواح
متقاطعة يف مجاالت علميّة ودينيّة وأدبيّة عديدة وتعتمد عىل درجات
تفكري عالية ومختلفة وعمل جامعّي تعاويّن مثري بني الطّالب من نفس

الصّف، ثم يتنافس طّالب الصفوف فيام بينهم حول حّل أكرب قدر
ممكن من األسئلة.

 طالب تخصص الدبلوماسية يف لقاء مع دبلوماّيس أمرييكّ 

التقى طّالب تخّصص الديبلوماسيّة من العارش 3 وطّالب العارش 1 
بديبلوماّيس أمرييّك، السيّد جونثان برجر مسؤول يف قسم العالقات

يف السفارة األمريكية. خالل اللقاء انكشف الطّالب عىل مضامني
متعلّقة بالثقافة األمريكية والعمل يف سلك الديبلوماسيّة.

نشاطات مختلفة
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 تفعيل مساق تحضريي المتحان יע"ל يف مدرسة القاسمي األهلية

تــم مـــؤّخرًا اخـــتـيــار مــدرسـة الــــقــاسـمــي األهـــليّــة مـــن قـبـل مـعـهـد "أكـسـيـومــا" لتفعيل 
مسـاق تـحضـيــري إلمتحان יע"ל. انتـســب للـمــسـاق خـمــسة وعـشـرون طـالبًا من الـحـوادي عـشـر 

والـثـواين عــشـر.
مـــــدة الـــمـســاق ســتـــون سـاعــة أكـاديــمـيّــة تــمـــرره مـعـلّـمـة مـــن الــوســـط الـــيـــهودّي.

يـكتـســب الــطّالب فــي هــذا الــمســاق مـهــارات وطـــرق حـــلٍّ تــمّكنـهــم مــن اجـتـيــاز امتـحان 
יע"ל بكفاءة وبعالمة عالية.

 تألّق طّالب مدرسة القاسمي األهلّية يف مسابقة دان دافيد باللغة العربيّة للكتابة االقناعّية.

للسنة السادسة عىل التوايل تشارك مدرسة القاسمي يف مسابقة دان دافيد باللغة العربيّة للكتابة االقناعيّة، 

وقد شاركت هذا العام مجموعة من طّالب املدرسة يف تقديم اقرتاحاتهم للمسابقة، وقد تأّهل منهم 

للمرحلة الثانية أربعة طّالب وهم: محمد وائل وتد، أرين مجادلة، عدن بيادسة وليان أبو مخ. الطّالب 

املتأهلون مدعوون لحضور ورشة تعليميّة يف الكتابة اإلبداعيّة يف جامعة تل أبيب، والّتي من خاللها 

سيتزّودون بآليات الكتابة اإلبداعيّة لتطوير اقرتاحاتهم، ومن ثّم تقدميها للجنة التحكيم. نتمنى لطّالبنا 

التألّق والتميّز يف املرحلة األخرية.

نشاطات مختلفة
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 نشاطات رياضية ممّيزة يف مدرسة القاسمي األهلّية

أقيمت يف مدرسة القاسمي األهليّة الكثري من النشاطات الرياضيّة املميّزة يف الفصل الدراّيس األّول حيث 
أرشف عليها بتميّز كبري طاقم الرتبية البدنيّة يف املدرسة وهم: األستاذ محّمد فريد موايس، واملعلاّمت أسامء

كتّانة وهديل اغبارية ومن أهّم هذه النشاطات:

نشاطات رياضية

مشاركة منتخب الطّالب
 يف بطولة كرة السلّة
للمدارس الثانويّة

يف لواء حيفا.

فوز منتخب طالبات
املدرسة يف كرة السلّة

يف املرتبة الثالثة
ببطولة لواء حيفا.
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تألّق ومتّيز ملنتخب
مدرسة القاسمي االهلّية

يف بطولة تنس
الطاولة للمدارس الثانويّة،

يف باقة الغربّية.

تنظيم دوري
القاسمي لكرة القدم

مبشاركة أكرث من
مائة طالب.

 تنظيم مباراة
يف نهاية الفصل األّول
بني منتخب املعلمني

وبني الصّف الحادي عرش 1
  (بطل دورّي القاسمي).
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استمرار مرشوع
« مجموعة راكيض القاسمي»

 للسنة الثالثة عىل التوايل
من أجل تذويت قيم
الرياضة كمنهاج حياة

يومّي وصحّي.
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