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كلمة مدير املدرسة د .وسيم بريّة
جمهورنا الكريم،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
تع ّد املشاريع املدرسيّة أسلوبا تعليميّا يتطلّب بذل جهود
فكريّة ومعنويّة ج ّبارة وتعاون وتكاتف عظيمني لربط
املجتمع املدريس باملجتمع الخارجي بشكل ابتـكاري ولـفـتح الـمجال أمـام الطـالب لتـحقيق ذواتهم
ومجتمعي نحو األفضل .بهـذه الطـريقة يـمكننا فـعال أن نـرتـقي بتفكرينا
فكري
ليكونوا وكالء تغيري
ّ
ّ
وعملنا الرتبوي واملهني نحو انشاء جيل قيادي ومؤث ّر ،جيل مبدع ومنتج.
بالحديث عن الـمشاريع املدرس ّية فال ب ّد من التط ّرق اىل أَهـداف وأَبـعاد تتـخطى املناهج واملقررات
التعليم ّية مثل :ترسيخ وتعزيز القيم واألخالق ا ِإلسالم ّية العريقة لدى طالبنا ،تنمية مهارات وأساليب
تفكري بـمستويات مـتعددة تـتناسب ومتـطلبات عـرصنا اآلخـذ بالتطور يوما بعد يوم ,إِيجاد مـنصة
مـناسبة للـطالب وتـمـكينهم من بـناء شخـصياتهم معرفـيا ووجـدانيا ,ترسيخ حس املبادرة واالبتكار
وتنمية روح العمل التعاوين وحس املسؤولية لدى الطالب ,بناء وصقل شخصيات قيا ِديّة وما اىل ذلك
مـن األَهـداف التـي تتطلّب طـر ًحا فـكريّا طمو ًحا نسعى من خالله اىل تأْهيل واعداد طالبنا للحياة
االجتمـاعية والعلمية العريضة التي تنتظرهم مستقبال.
مـن أولويـات أهـدافنا يف مدرسة القاسـمي األَهليّة العمل عىل تخريج قادة يحملون رسـالة االنـتامء
والعطاء ألَهلهم ،بلدهم ومجتمعهم ،هذه الرسالة ال تقل أَهمية عـن شهـادات البجـروت والعالمات
العالية لدى طالبنا ،وبذلك فإننا نسعى اىل التميز والتفوق عىل مستوى البجـروت وجودتـه ليك نـرى
طالبـنا يسـطعون فـي سـامء مؤسسات التعليم العايل ولكننا نتطلع أيضـا اىل أن يـتم ّيز طـالبنا بحس
االنـتامء الـعايل فيـستغـلون عـلمـهم يف منـفعـة أَهـلهم ومـجتمعهم .لذا ,ف ِإننا ومن خالل املشاريع
الـمختلفة نـو ّجه طـالبنا اىل أَهـمية توسـيع آفـاق تفكريهم وعطائهم بحيث ال يتمحورون بشخصهم
وذاتهم فقط بل يرقون ويسعون لخدمة مجتمع بأَكمله.
من بـني املشاريع التي مت ّيزت بها مدرستنا خالل الفصل الدرايس األ ّول كان مرشوع «محارضة ضيف»
حيث استضفنا العديد من الشخصيّات املؤث ّرة مجتمعيّا وفكريّا ،مرشوع «نجوم القاسمي» والذي من
خالله تط ّوع الطالب وتـركوا بصمة وأثرا إيجابيا يف العديد من املجاالت ،مشاريع التداخل االجتامعي
الـمخـتلفة مـثـل مشـروع «أمــناء أحـداث الـساعة» ,مـشـروع «بـراعم القاسمي» وغريها ،مشـروع
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«الـمناظرات الـقطرية يف اللغة االنجليزية» ,مرشوع «تعلّم مهارات وفن التفاوض باللغة اإلنجليزية»
مشـروع «شـعاع» والـذي طـرح مـن خالله الطالب قضايا مجتمعيّة ها ّمة واقرتاحات وحلول عديدة
قابلة للتطبيق عمـليا عـىل أرض الـواقع ,مرشوع «شباب من أجل إدارة سليمة» ,مرشوع الرياضيات
 ,»»Top Onlineمشاريع متنوعة يف مجال الرياضة ,مـشاريع رائدة يف مجال الحاسوب مثل مرشوع
«شبـيبة الـهايـتك» ودورة «بـرمجـة التـطبـيقات» .كـذلك مشـروع «هناك بديل» والكثري الكثري من
الـمـنصات الفكـريّة واملجـتمعيّة التي بادر اليها طالبنا وطواقمنا من خالل مشاريعهم الرائدة محليا
ّ
وقطريا.
هـذا باإلضـافة اىل فـوز مـدرستنا لتـتم ّيز وتـكـون من بني أفضل عرشين مدرسة عىل مستوى الدولة
ومن بني أفضل أربع مـدارس ثانويّة تأهلت لهذه املرتبة الراق ّية واملرموقة ،وذلك بعد فحص ومتابعة
جـوانب ومـجـاالت عـديدة تعـليميّة ،منهـجيّة وغيـر منهجيّة تقودها مدرستنا ووقد متيّزت بها بكل
جدارة.
وبـذلك فإننـي أتق ّدم بـجزيل الشكر لطاقم مدرسة القاسمي األَهل ّية فردا فردا عىل جهودهم الج ّبارة
لتحقيق كل هذه األَهداف وعىل دعـمهم لطـالبنا وللمسرية الرتبويّة التعليم ّية التي نخطط لها سوية
ونثابر بكل جد واجتهاد من أَجل تحقيقها .كام أنني أو ّجـه ُج ّل تقديري لطالبنا الرائعني عىل متيّزهم
ولذويهم عىل حسن التعاون والعمل املشرتك من أجل دعـم الـمسيـرة الرتبويّة التعليميّة .نسأَل الله
العظيم أَ ْن يوفقنا جميعا ملا يحب ويرىض وأَ ْن نكون عىل قدر الثقة واملسؤولية.

مع خالص الشكر والتقدير؛
د .وسيم برية
مدير مدرسة القاسمي األهل ّية
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مدرسة القاسمي الثانوية تحصل عىل جائزة الرتبية والتعليم من قبل منظمة املعلمني
حـقـقـت مـدرسة الـقاسـمـي الـثانوية األهـلية إنجـازا كبريا بفوزها بجائزة منظمة املعلمني للـرتبيـة
والتعليم .وقـد حـازت الـمدرسة عـىل هـذه الجائزة الـمـرمـوقـة بعـد تـميزهـا بعـدة مشاريع ق ّيمة
أهمـها مرشوع «بـراعم القـاسمي» الذي تنـظمـه املـدرسة منذ أكرث من ثالث أعوام .جاء هذا الفوز
بعـد الـزيارة التي قامت بها لجنة تحكيم خاصة للمدرسة حيث قامت اللجنة باالطالع عن قرب عىل
املرشوع الفائز وعىل مجمل العمل الرتبوي يف املدرسة حيث بـرزت املدرسة بكل ما يخص الفعاليات
واملشاريع التي لها عالقة باملشاركة املجتمعية والعطاء للـمجتمع .يُذكر أن عـرشات املدارس شـاركت
يف املسابقة وصل منها سبع عرشة مدرسـة للمرحلـة النـهائـيـة وذلك ضـمن فئـة املنـافـسة للمرحلة
الثانوية ،فـازت عن هذه الفئة فقط أربع مدارس من ضمنها مدرسة القاسمي الثانوية األهلية للتميّز
والقيادة.
الـمرشوع الفـائز «بـراعـم الـقاسمي» يـحوي بـداخـله قـيام عظيمة حيث تقوم مجموعة من طالب
مدرسـة الـقاسمي الثـانوية أسـبوعـيا باسـتقبال طالب من مدارس ابتدائية وتتضمن اللقاءات دروس
تقوية ومـساعدة يف الـدراسة وقـد أثبت املرشوع نجاحه عاما بعد عام بسبب التقدم الكبري بالنتائج
التحصيلية التي حدثت عند طالب املدارس االبتدائية.
مديـر مدرسة القاسمي الثانوية األهلية الدكتور وسيم برية هنأ الطالب والطاقم التعليمي عىل هـذا
الفـوز الرائع وقال «هذا اإلنجاز مضاعف كون املدرسة مهتمة بالعطاء املجتمعي بـشـكل كـبري فهـو
يتالقى مع رؤيتها لذلك نـعترب الـفوز أيضـا فـوزا لـرؤية الـمدرسة» كام وشكر املدير كل القامئني عىل
املرشوع الفائز.

5

استضافة مهندسني من مجاالت الحاسوب والكهرباء
استضافت مدرسـة القاسمي األهـلية مجـموعة مهـندسيـن
بـمجاالت هـندسـة الحاسـوب والكهربـاء والذين يـعملون
بـرشكات هـايتك بـالـبـالد وذلـك برتتـيـب مـن الـمـعلـمة
مــروة قــعــدان  -وهــم :الـمـهـنـدس خـالـد مــصـاروة
واملهندس فــراس مــصـطـفـى والـمهنـدس رازي شحـربي.
وقد قدموا رشوحات مختلفة لطـالب الثـوانـي عرش  1و 2
حـول التـعلـيم العـايل والتخصصات الهندسية والحاسوب،
رشوط القبول وظروف العمل يف الرشكات .وقد أبـدى الطـالب تفاعلـهم بـالـموضوع .مدير املدرسة،
د .وسيـم بريـة قـدم شـكره للـمهندسني عىل جهودهم وعطائهم ملدرستنا وطالبنا كام وشكر املعلمة
مروة عىل تنسيق هذه الفعالية.

محارضة قيمة للدكتورة اميان علوش
استضافت مدرسة القاسمي األهلية الدكتورة ايـامن علّوش
ملحارضة بعنوان “ماذا أقرأ ومــن أتابـع؟” لطـالب طـبقتي
الصفوف التاسعة والعاشـرة فـي املدرسة .وقد تـط ّرقت اىل
أهمـية االختـيار الـحـذر للـسياقات الـتي يتعرض لها أبناء
الجيـل من حيـث الـمواد املقروءة واملـسموعـة واملرئية يف
الكتـب وأيضـا يف الشبكات االجـتامعية .وقد تحدثت حول
االستهـالك واالسـتخدام الحكيم لكل ما يعرض يف الشبكات
االجتامعية وأكّدت مـن خـالل أمثلـة واقـعية عـىل أهمـية الـيقظة لـلرسـائـل املخفـية التي يوجهها
االعالم يف وسائل التواصل .باإلضافة فقد أظهرت من خالل أمثلة لنمـاذج مؤثـرة رضورة عدم االنبهار
واالنسياق وراء كل ما يعرض عىل الشبكة ،وان ظهر مبظهر رائع .املحارضة كانت بـمثابة درهم وقاية
لطالب هذا الجيل وتحدثت معهم بأمثلة من عالـمهـم الـقريب.
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محارضات يف موضوع التطور الذايت والتداخل االجتامعي
نظمت مدرسة القاسمي الثانوية األهلية سلسلة محارضات
عن موضوع التطور الذايت والـتداخل االجتامعي للصفوف
العارشة والحادية عرش والثانية عرش .هـدفت املحاضـرات
التي جرت بقاعة كلية القاسمي للهندسة والعلوم للتعريف
باملوضوع (خاصة لطالب الصفوف العارشة) ورشح موسع
عن متطلباته وأهدافه خاصة أن املوضوع الزامي للحصول
عىل شهادة بجروت كاملة.
مـرر الـمحارضات األستـاذ وجـيه كبها ،مركز مـوضوع التداخل األجتامعي يف املدرسة سوية مع مركز
البجروت يف املدرسة،األستاذ محمد أبو مخ.

الحادي عرش  4يطلق مرشوع :نجوم القاسمي
نجوم القاسمي هو اسم ملرشوع كبري رائد ،بقيادة وتفعيل
طـالب الصـف الحـادي عـرش  4من مــدرسـة الـقاسـمـي
األهلية ،قام من خالله طالب الصف (مجموعات) باقـرتاح
وإدارة وتفعيل مرشوع أو مبادرة اجتامعية أو تربـويـة أو
معي من املجتمـع كطالب
تعليمية ،ويتم متريرها لجمهور ّ
من الـمدرسة ،املدارس األخرى ،املعلمني أو املجتمع املحيل
بشكل عام .مـا يـميّز هذه املبادرات واملشاريع التي أعلن
عنها؛ أن طالب الصف قامـوا بأنفسهم بالتفكري يف املبادرات وتطويرها وإدارتها ثم متريرها ،ويف نهاية
املرشوع سيـتم تقيـيمها .تــم ذلك بإشـراف ومـتـابـعة مـن مريب الصـف ومركّز الحـوسبة والتـقيـيم
د .أمجد أبومخ .أبـدع الطالب يف اختيـارهم ألنـواع الـمـبادرات ،فـلكـل مشـروع بُعد تربـوي وتأثـري
مجتمعي كبري وفائدة عظيمة.
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محارضة ق ّيمة لألستاذ سعيد وتد
قــدم األسـتاذ سـعـيـد وتـد محـاضـرة شيـقة جـدا لطالب
الثواين عرش  1و  2حيث تطرقت املحارضة ملوضوع العقائد
والـثوابت لـدى جيل الـمراهقة.
وهـي محـارضة مـن سلـسلــة مـحارضات سيقدمها الحقا
إن شاء الله.

مرشوع التوجيه الدرايس لطالب الصفوف الثانية عرشة
استمرا ًرا ملرشوع التوجيه الدرايس للثواين عرش ويف خـطـوة
مميّزة ،استقبلت مدرسـتنا خمـسة مـن خـريجيهـا الذيـن
يتعلّمـون فـي الجـامعـات ويـعمـلون يف الـحقل ،ليـقوموا
بـتوجـيه الـطـالب للـتـعليم العـايل ،مـن خـالل تجـاربـهم
الشّ خصيّة ومجاالت تعلّمهم املختلفة .نشكر بـدورنا هؤالء
الخـريجـيـن مـن الـفوج الرابـع (الثاين عرش  )3ومـربيتهم
الـسابقة الـمستـشارة نعيمة قعدان عىل تنظيم هذا اليوم
وإنجـاحه ،وعـىل عـطائـهم وانـتامئهم ،وهـم :آية محسن،
أسل ملحم ،جـواد لحام ،مرنـان قعـدان ومـعتصم خـشّ ان .أعرب طـالب الـثواين عـرش عـن رضـاهـم
الكبري والفائدة العظمى التي اكتسبوها مـن خالل هـذا اللقاء .كام ستنظّم املــدرسة لقـاءات أخـرى
قريبًا مع خ ّريجني آخرين ،من أجل التوجيه الدرايس لطالبنا وكـذلك املحافظة عىل جسـر التواصل ما
بني طالبنا املنتظمني وخريجينا.
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محارضة عن التن ّمر اإللكرتوين واملخدرات والكحول لطاقم املعلمني
قـام الس ّيد صـالح بـقاعي بالتعاون مع الس ّيدة عبري غنايم
مديرة مشـروع «مـدينة بـال عنف» بتمـرير محارضة قيّمة
لـطاقم الـمعلمني فـي مدرستنا .تم من خاللها مترير ورشة
نقـاش فـي مـوضوعي التن ّمر اإللكرتوين ومخاطر املخدرات
والـكحـول ،هـذه الظاهرة الـمقلقة جـدا والتي نـجدها يف
ازديـاد عـند أبـناءنا ،خـاصة يف أواسـط الطلبة والشباب يف
جـيل  20-12سـنـة.
تـم عرض األسباب املختلفة لهذه الظاهرة ،كيفية اكتشافها
ومحاولة عالجها أو الحد منها .كان اللقاء مرثيًا حقًا ،فقد أعرب الحضـور عـن أهـمية اللـقاء ورضورة
تكراره ملا يعود علينا بالفائدة كمعلمـيـن وأهـال قـد نواجه مثل هـذه الـظواهر أمامنا بشكل يومي
تقري ًبا .شكـر مدير املدرسة د .وسيم بريّة األستاذ صالح والس ّيدة عبري واملستشارة نعيمة قعدان عىل
تنظيم وترتيب هذا اللقاء.

مشاركة منتخب مدرستنا يف دوري كرم القدم املصغر  -لواء حيفا
خــاض مـنـتـخـب مـدرسـتـنـا مـباريــات أمـام مـدرســة
«بـات چـلـيـم-حـيـفـا» (بـطـل الدوري الـسـنة الفـائتـة)
ومـدرسـة شـيفـمـان (طيـرات هكرميل) .بالرغم من األداء
الجيد ،لـم يتأهـل الـمنتخب اىل الدور نـصف النهايئ .وقد
رافق املنتخب ،معلم الرتبية البدنية األستـاذ محمد موايس.
كل االحرتام لطالبنا الرائعـني عىل الجهود الجبارة واملشاركة
املميزة يف الدوري.
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محارضة توعويّة لطالب طبقتي التاسع والعارش حول موضوع التن ّمر
ق ّدمـت األسـتاذة فهـيمة مصاروة محارضة توعويّة لطالب
طبقتي التاسع والعارش حول موضوع التن ّمر عامة والتن ّمر
االلكرتوين خاصـة ،أسـبابه ،أبعـاده الشـخص ّيـة ،املجتمعية
والقانونية ،طـرق وآليات لـلحد مـن هـذه الظاهرة .شارك
الطالب يف نقاش مرثي حول املوضوع حيث عرضوا قصصا
شخصيّة أظهروا من خاللها مدى وعيهم للتعامل مع األمر
وقدرتهـم عـىل التأثري بـشكل إيجـايب ملـنع هذه الظاهرة.
هذا وقد تح ّدث مدير املدرسة الدكتور وسيم بريّة مؤكّدا
عىل أهم ّية التكاتف والعمل جنبا اىل جنب من أجـل منـع هـذه الظـواهر للعيش يف مجتمع يسوده
االحرتام املتبادل ،الشعور باألمان والطأمنينة .كام وتح ّدثت السيدة نـعيمة قـعدان مستشارة املدرسة
لــلـطــالب حـول أهـمـ ّية احـتـرام اآلخـر ،تـقـبـلـه واحـتـرام خـصـوصـيتـه مـهـمـا اخـتـلـف عـ ّنا.

مشاركة املدرسة يف حملة «اطرق الباب» لدعم مرىض الرسطان
شاركت مدرسة القاسمي الثانوية يف حملة «اطرق الباب»
لجمع التبـرعات ملساعدة مرىض الرسطان .ركزت املرشوع
خريجة الـمدرسة طالبة الـطب يف جامعة تل أبيب جيانا
رائد عنوز والتي قدمت قبيل البدء بحملة جمع التربعات،
محاضـرات تـوعويّة قيّمة لطـالب طـبقتي التاسع والعارش
حـول مـرض السـرطان ،تـعريفه ،أسبـابه ،أنـواعه ،كيـفـية
الوقـايـة مـنه وطـرق الـمساعدة والدعم املـختلفة ملرىض
الرسطـان وعائالتـهم .من الجدير ذكره أ ّن نقاشا ق ّيام جدا
قـد دار بيـن الطالب حـول أهميّة اختيار منط حياة ص ّحي
وذلك عن طريق تج ّنب مسببات املرض املختلفة مثل التدخني ،األطـعمة غري الصح ّية ،التع ّرض ألشعة
الشمس الحارقة وغيـرها من املسببات .هذا وقد شارك طالب املدرسة يف حملة «اطرق الباب» وذلك
لجمع التربعات ملساعدة مرىض الرسطان ،مام يدل عىل حس االنتامء العالـي لديهم ألبناء مجتمعهم.
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رحالت الفصل األول
رحـالت الـفـصـل األول فـي مدرسة القاسمي األهلية لكل الطبقات:
לייזר טאג ،חדרי בריחה ומציאות מדומה ،كارتينغ ،قوارب رسيـعـة ،سنيـبلنـغ ،قـراءة خـرائـط،
جـولـة يف ملـعب سـامـي عـوفر الـدويل بـمديـنـة حيفا ومـسـارات رائـعـة يف الـطبـيعـة.

مترير ورشة كونديتوريا للثاين عرش 4
بادر الطالب املبـدع أميـر أبـو فـرخ مـن الصـف
الثاين عـرش  4اىل إقـامة ورشة كونديتوريا لطالب
صفه .الفـعالـية بتـشجيــع مـن مربيـة الــصـف
الـمعلمة أسمى مـصاروة والتي رحبت بـمبـادرة
الطـالب أمـيـر الـذي يـمتــلك مـوهبة مـمـيــزة
وهـي اعـداد الـحـلـويــات وأطــبـاق الطـعــام.
الـفـعــالــيـة القـــت اســتــحــسـان الــطـالب.
كـل الـتقديـر لـطـالبـنا الـمميـز أميـر أبـو فـرخ.
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انطالقة رائعة ملرشوع «نسامت من الج ّنة» بقيادة طالبات الحادي عرش 4
مببادرة خاصة من أربع طالبات من الحادي عرش :4
أحـالم أبـومـخ ،شـهد مـصــاروة ،رنـد عـثـامـنــة،
براءة قعـدان ،تـم اليـوم تـمرير الورشة األوىل من
مشـروع «#نـسامت_مـن_الـجــ ّنة» لـلـطـالـبـات
واملعلامت يف مـدرسة القاسـمي ،وكان اللّقاء األول
بـعنـوان «نسـامت من سـورة الفاتحة» .جاء هذا
املرشوع ضمن سلسلة مبادرات *نجوم القاسمي*،
حـيـث تـقـوم الـطالــبـات كـل يـوم ثـالثاء تـامم السـاعــة  11:50بتـمـريـر ورشـة تتـنـاول خـاللها
قضـايا دينيّة مختلفة ومواعظ قصرية ،تشرتك فيها مجموعة من طالبات املدرسة ومعلامتهن.

الطالب جميل غنايم مندوبا يف املجلس الطاليب للواء حيفا
بـعد تـوليـه مـنصب رئيـس مـجلـس الـطـالب يف
مـدرسة الـقـاسـمي األهـلية ،تـعييــن الـطـالــب
جمـيل وسـام غـنايم مـن الصف الثـاين عرش  3يف
مـدرستـنا كمـوجه لـرئيس املجلس البلدي الطاليب
وممثل لشبيبة باقـه الغربية يف مجلس لواء حيفا.
وبـهذه الـمناسبه نتقـدم بـأحر التـهـانـي للطالب
جـميــل عـىل تـقـدمـه الـمـتـواصــل.
دمت ذخرا ألهلك وملجتمعك.
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محارضة للثاين عرش  4من قبل خريج املدرسة بشري كناعنة
مرر خريج املدرسة الطالب الجامعي بشري كناعنة
محـاضـرة مـهمـة وشـيقـة للـصـف الثاين عرش .4
هذه املحارضة من ضمن محارضات عديـدة تقوم
بهـا املدرسة وقسم االستشارة فيها ،حول التـوجيه
األكادميي خالل هذا العام .تح ّدث الخريج الضيف
الذي يدرس هندسة الكهرباء بـمعهد التخنيون يف
حيفا عن رشوط القبول وكيفية اختـيار الـموضوع
الجامعي ،كام وقدم نصائح مهمة أخـرى بخصوص
التعليم الجامعي.فــي نـهـايـة الـلقاء قـامـت مــربـيـة الـصـف الـثانـــي عـرش  4الــمربّية أسـمـى
مـصـاروة بتـكريـم الضيف خـريـج مـدرسـتـنـا.

بأجواء راقية :فوز الطالب طارق غانم برئاسة مجلس الطالب يف املدرسة
فاز الطالب طارق غانم من الصـف الـثاين عرش 3
يف االنتخابات لرئـاسة مجـلس الـطالب يف مـدرسة
القاسمي األهليّة الثانوية .سادت االنتـخابات التي
جـرت اليـوم أجـواء مـليئة بـالديـموقراطية وروح
التآخي واالحرتام وقد تنافس عىل رئاسة الـمجلس
كـل مـن الـطـالب :نـغـم فـريـج ،أيـمن أبو رقية،
أمجـد مـواسـي وطـارق غـانـم حـيـث أسـفــرت
االنتخابات عن فوز الطالب طارق غانم .يُـذكر أن
الــمدرسة شهـدت فـي األيام الـقليلة املاضية حـمالت انتـخابية دعائية جـرت بشـكل حضاري جدا.
مـدير الـمدرسة الدكتور وسيـم بـرية أعـرب عـن رسوره من ُمجمل سري العملية االنتخابية وقد عقد
املدير جلسة مع املرشحني األربعة فور انتهاء فرز النتائج حيث شكرهم عىل التنافس الراقي ومن ثم
أعلن النتائج أمامهم وقام بتهنئة الطالب طارق غانم وتـمنى لـه النجـاح الباهر .من الجدير ذكره أن
تنظـيم االنتـخابات جـرى تــحـت اشــراف مـركـز التـربـيـة الـالمـنهـجـيـة األسـتـاذ راضـي أبو مخ.
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املدرسة تُك ّرم األستاذ رائد قعدان
كرمت إدارة مدرسـة الـقاسمي األهلية الثانوية
األستاذ رائد قعدان .إدارة املدرسة متمثلة مبدير
املدرسة د.وسيم بريـة ونائـب الـمدير األسـتاذ
عفيـف مصـاروة شـكرا األستاذ رائد عىل دعمه
لطـالب مـدرستنا فـي مجال العزف واملوسيقى،
ومـرافقتهم إلنـشاء فـرقة موسـيقية للـمدرسة.

منتخب طالبات األهلية لكرة السلة يقدم مباراة راقية ضمن بطولة حيفا
للـسـنة الـثالثة عـىل الـتـوايل وبـأجـواء مـليـئة
بـالحـامس والـروح الريـاضـية شـارك منـتـخب
طالبات القـاسمي لكرة السلة باملباراة األوىل يف
بـطـولـة لـواء حـيفا ،حـيث لعب ضـد منتخب
زخـرون يعــقوب بشكل محرتف وقد قدم أدا ًء
متقنا ومهنيا مبستوى عا ٍل ج ًدا! جرت اللعبة يف
ملـعـب مـدرسة هـموشـافاة فـي زيخرون وقد
انتهـت الـمباراة بنتيجة  22:20لصالح منتخب زيخرون .نشكر معلمة الرتبية البدنية أسامء كتـانه
عىل متابعتها ومرافقتها الفريق وكذلك املدرب رسمي بيادسة.
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محارضة «التواصل مع األبناء» لألستاذ وهبي عامر
إميانًا م ّنا بأهم ّية توثيق التواصل مع األهل لضامن
وحرصا منا
نجاعة العمـلية التـربـويّة الـتعليـم ّية،
ً
عىل الـتعاون نحـو تـحقيق أهداف مشرتكة تصبو
اىل انـشـاء جيـل مـتصالح مـع نفـسـه أوال ،ديـنـه
ومجتمعه ثانيا ،جيل قيادي ،مبادر ،مثابر ،مجتهد،
إيـجابـي ،اسـتضافت املدرسة األستاذ وهبي عامر،
الـمتخصص واملد ّرب املؤ ّهل يف مـوضوع العالقات
ّ
األرسيّة الناجحة وذلك يف محارضة قيّمة جدا بعنوان «التواصـل مع األبناء» .شارك يف املحارضة طيف
كبري من أهايل الطالب ،أعضاء الطاقم وقسم من طالب املدرسة .تم القاء الضـوء خالل املحارضة عىل
عدة نقاط أساسية ومنها :أسس عملية للراحة النفـسية ،اذ مـن املهـم االهتامم براحتنا والتخلّص من
الضغوطات الجسدية ،العقلية الروحية والنفسية ليك نشحن أنفسنـا يـوم ًيا ونستطيع اكامل مسريتنا،
الوسائل التي من شأنها أن تجعل االبن يتعاون مــع والديه ويسمع كالمهـم بـرحـابة ،كـذلك أهـميّة

التواصل بني أفراد األرسة ووضع الحـدود ِضمن عـالقة ط ّيبة لضامن الحزم والعالقات األرسيّة املريحة
والناجحـة.
هـذا وقــد أوضـح األسـتاذ وهبـي أن الـتعاون وتطـوير لغة الحوار ما بني األهل ،املدرسة ،الطـالـب
واألصدقاء تضمن توازن نفيس ،جسدي ،عقيل وروحي للطالب.
من الـجدير ذكـره أ ّن مـدير الـمدرسة الـدكتور وسيـم بريّة تـح ّدث يف بـداية الـمحارضة عن أهم ّية
التواصل بني األهل واملدرسة وبني أفراد األرسة الواحدة واملجتمـع الواحد لتوطيد عالقات ط ّيبة ،وقد
شكر كذلك األهل عىل تعاونهم وحضورهم.
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محمد وائل وتد ميثّل املدرسة يف األملبيادة الدول ّية يف الرياضيات
يشارك الطالب املتف ّوق محمد وائل وتد من الصف
الثـاين عـرش  4مـن مـدرسة الـقاسمـي األهـلية ،يف
األملبيادة ال ّدولية يف موضـوع ال ّرياضـيات «»IMO
التابعة لـوزارة املعارف .وتتك ّون األملبيادة من ثالث
مراحـل ،يتـم يف كـل مـرحلة حـل مـسابقة رياضيّة
عالـية التـفكري ،ثـ ّم يـتد ّرج الـطالب حسب أدائهم
ويتم تصفيتهم حتى الوصول للنهائيات.
قام الطالب محمد وتد اليوم بتقديم املسابقة األوىل من املسابقات الثالث ،والتي سيعلن عن نتائجها
بعـد عشـرة أيام .نـرجو لطالبنا املتألق التوفيق والسداد ،واالستمرار حتى النهائيات .كل الشكر ملدير
املدرسة د .وسيم بـريّة و ُمركّز الـحوسبة والـتقييم د .أمـجد أبومخ و ُمركّز الرياضيات أ .أرشف مرصي
عىل مرافقة الطالب ودعمه .كل التقدير لك يا محمد ،فخورون بك.

تدريبات فريق مناظرات اللغة اإلنجليزية
انـطـلــقـت أولـــــى تــــدريــــبــات فــــريـــق
مـناظـرات اللـغة اإلنـجـليزية مـن طـبقـة التـاسع
( , )Ni nt h G r a d e r s › D e b at e Te a m
اذ ت ّم بفضل الله تشكيل الفريق ليخوض مناظرات
قطـريّة عـىل مـستوى الـدولة يف اللـغة اإلنجليزية.
مـن الجـديـر ذكـره أنّه وبـمرافقة مـعلمـة الــلغة
اإلنجـليزيـة نـهـاية بيـادسة يـمرر خـريج املـدرسة
الـمتألّق ،طالب علم الحاسوب يف معهد التخنيون،
بشـار زحـالقة ورشـات تـدريبـية للفـريـق .سـتكون هـناك تـدريبات مكثّفة للفريق ليتأ ّهل لخوض
املناظرات .كل الشكر لخريج املدرسة الرائع بشار زحـالقة والـذي كـان قـد حـاز سـابقا عىل الجائزة
األوىل عـىل مـستوى الـدولة فـي مناظـرات الـلغة اإلنجـليزية ملساهمـته املتـم ّيزة يف تدريب الفريق
وتعزيزه .كل التقدير كذلك ملدير املدرسة الدكتور وسيم بريّة وللمعلمة نهاية بيادسة عىل دعم مثل
هــذه الـمشاريع التــي تــصب يف رؤيا الــمدرسـة وأهـدافها .نـتمنى للـفريق كـل النجـاح والتألّق.
16

نجوم القاسمي وإبداعاتهم خالل زيارة قسم األطفال يف َمشفى هلل يافة
ضمن مبادرات «نجـوم القاسمـي» ،قـامت مـجموعة مـن طـالب الـمدرسة بـزيـارة قـسم األطـفـال
يف َمشـفى هـلل يافة ـفي الخضرية بأقسامه الـمختلفة :الجراحة والعظام والقسم العادي .من خالل
أمل» ،قام الطالب الرائعني من مدرستنا
هــذا املرشوع الذي أطـلق عـليه اسم« :مع كل عملٍ نـصنع ً
بتحـضري ف ّعاليات ق ّيمة لألطفال الذين ميكثون يف الـمشفـى ،ومـنها:

رسم عـىل الـوجـوه ،تفـعيـل بالـمـوسيقى والـبالـونات ،رســم وتلويـن...،وقـاموا بتوزيع الهدايا عىل
والسور.
األطفالّ ،
مم أدخـل عليـهم وعـىل وذويـهم البـهجـة ّ
يف الجلسة الختامـية تحـ ّدث طـالبنا عـن الـتأثري الـكبري للمـرشوع عـىل نفوسهم من جانب ،ونفوس
األطفال وذويهم من جانب آخر ،فللمرشوع أبعاد إنسان ّية عميقـة .جـاءت ال ّزيارة مببادرة رائـعة من

ومرب
طالبات الحادي عرش  :4عدن مجادلة ،نورة أبوطعمة ،رغد مجدالوي ،ريان كتاين ،شهد أبومخّ ،
صفّهن د .أمجد أبومخ ،ومبرافقة مجموعة أخرى من طالب املدرسة.
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العامل ال ّرقمي بشكل مختلف :انطالق دورة شبيبة الهايتك – املخرتعون
افتتـحت فـي املدرسة دورة حوسبة مم ّيزة بعنوان :شبيبة الهايتك  -مخرتعون ومبادرون ،يشرتك فيها
نحو  15طالبًا من املدرسة ،ويتع ّرفون ويبحثون موضوعات مه ّمة يف عامل اإللكرتونيكا .يف هذه ال ّدورة
يقوم كل مشارك بتصميم وتطوير جهاز تفاعيل (ذيكّ)؛ يتكون من أدوات إلكرتونية وكهربائية يربمجها
يل شائق ،مـن خـالل مـنظومة  ،Arduino IDEكـل ذلـك إىل جانب تطوير
مـن خـالل تـدريب عـم ّ
الـمهارات الشـخصية ،ومنـها :التـخطيط ،التـحليل ،العـمل الجامعي ،الوقوف وعرض الفكرة واملنتج،
التـعلّم الذايت وال ّنظام وال ّدقّة.
خالل افتتاحيّة اللّقاء األول؛ تح ّدث للطالب كل من :مدير املدرسة د .وسيم ب ّرية حـول رؤية املدرسة
يف جـانب الحـوسبة والتـح ّدي الكبري الذي يواجهه العامل يف أيامنا ،كام تط ّرق مركّز الحوسبة د .أمجد
أبومخ إىل أهم ّية الدورة ومشاريع الحوسبة الـمشابـهـة التـي توفّرها الــمدرسة وبرنـامـج تـح ّديـات
مـ ّجانًا لطـالبهـا ،ثـم افتـتـحت الـمرشدة شـريين فحاموي مق ّدمة الدورة ،بعرض املضامني واألهداف
املرج ّوة وبرامج  Arduino IDEوطـريقة الـتدريس والـناتج .سيـحصل الطالب يف نهاية الدورة عىل
شهادة مبجموع  30ساعة يف هـذا الـمجال .يـتم تـمرير ال ّدورة عن طريق رشكة  Inn Digitalبإدارة
د .أسامء غنايم ،مع املرشدة شريين فحاموي ،بإرشاف برنامج تح ّديات (قسم الشّ بيبة يف بلديّة باقة):
ناهـد مـوايس عـكليـك وريـم غنــايم ،ويركّزها د .أمجد أبومخ – مركّز الحوسبة والتقييم يف املدرسة.
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لقاء األجداد باألحفاد :مرشوع ق ّيم لطالبنا مع املركز اليومي لل ُمسن
انـطلقت سلسلـة اللقاءات الق ّيمة لطالب مدرستنا
مع الـمركز اليومي لـرعايـة امل ُِسن التــابع لجمع ّية
الجيـل الـذهبـي فـي بـاقة الغربيـة ،حـيث قامت
مجموعة رائعة من نجوم القاسمي بتمرير فعالـيات
مـشـروع بـعـنـوان «لـقـاء األجــداد بـاألحـفـاد».
شـملت اللقاءات التع ّرف عىل املركز اليومي لرعاية
الـمسن ،حـوارات شـخصـية مـع الجـيل الـذهبي،
عـادات وتقاليد ،ورشات فنون ،أغاين شعبية وغريها .يف اللقاءات املقبلة سيتم مترير ورشات محوسبة
للـجيل الذهـبي كاستـعامل الهـاتف الـذيكّ والتـع ّرف عـىل الحـاسوب ،كام سيحل املس ّنون ضيوفًا يف
مدرستنا ليحاوروا أحفادهم ما بـني الـاميض والحارض .املرشوع مببادرة وقيادة طالبات الصف الحادي
الصف د .أمجد أبومخ،
عشـر  :4نـوران أبو طـعمة ،حال عثامنة ،أوان أبـو طعمـة ،لني عثامنة ،ومريب ّ
الـصف الـتاسـع :زينة عـثامنـة ،أمـارة مصاروة ،بـلسم أبو عبيد ،سديل بيادسة،
وبـمشاركة طالبـات ّ
ندى أبو هدبة ،نور خشان ،مريم غنايم ،وشهد جيويس.

دوري القاسمي لكرة القدم 2020
نظمـت الـمدرسة «دوري القاسـمي لكرة القدم»،
حيث خاضـت جمـيع صفـوف املدرسة من جميع
الطـبقات  24مباراة .بعد عدة نتائـج غري متـوقعة
وتحـت أجواء رياضية عالية فازت الصفوف التالية
ببطـولــة الــدوري :طـبـقة الــتـاسـع -التاسـع .2
طبقة العارش  -العارش  .2طبـقـة الــحـادي عرش -
الـحادي عرش  .1طبقة الثاين عرش  -الثاين عشـر .2
قام عىل تنظيم الدوري األستاذ محمد موايس ،واألستاذ أمري أسعد مـعلمي الرتبية البدنية يف املدرسة،
وقـد قام مدير الـمدرسة الـدكتور وسيم بريـة بتـتويج أبطال الدوري .مربوك للطالب الفائزين وحظا
أوفر لباقي الصفوف.
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أربعة مبدعني من التاسع  4يقدّ مون مرسحية «ماذا لو كان بيننا؟!»
بــدعــوة مــن إدارة الــمركز الجمـاهـيــري فــي بـاقة الغرب ّية؛ قـام الـطالب املبدعون األربعة من
الصف التاسع  :4بـشّ ار مـوايس ،رامــا قــعــدان ،ريـــام خــواجــة ،عمر قـعـدان ،بتـقديم مرسح ّية
ّ
ق ّيمة هـادفة ،مـمثّلني عن مدرسة القاسمي األهــلية الثانويّة ،بـمناسـبة ذكـرى مـولد خيـر الـبـريّـة
سـيدنا مــحمد عليه الصـالة والسالم .وكانـت الـمســـرح ّية بعنوان «ماذا لو كان بيننا رسول الله؟!»
وقــد القت املرسح ّية أصدا ًء واسعة بني جمهور الـحارضين ،بسـبب طـريقة عرضـها الرائعة وكلامتها
النـص ،حـيـث
املم ّيزة .كـل الـشكر والتقدير مرفوع لألخ
الصحفي أنس غـنايم الـذي اقـرتح كـتابــة ّ
ّ
النص واخـتارت أربعة من طالبـنا املتم ّيزين.
قامت والدة الطالـبة رامـا قعـدان من التاسع  ،4بكتابة ّ
شـكرنا الـكبـيـر أيــضً ا إلدارة الـمركز الجامهريي متمثّلة باألسـتاذ حــسني غـنايــم واملربيــة سحــر
عــويـــســات واألسـتـــاذ مــحـمــود غـــنايم عـلــى إفـساح املجال لطالبنا إلبراز طاقاتهم الكبرية.
كل التقدير لطالبنا الرائعني ،قد ًما وإىل األمام.
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حفل ذكرى املولد النبوي الرشيف
تعظيم وإجاللً لذكرى مولد خري املرسلني وسيد العاملني ،سيدنا وموالنا محمد صىل الله عليه وسـلم،
ً
نظمت الـمـدرسة حـفال مـكلال بالـفقـرات الـمـميزة واملتنـوعـة مـن تقديم وإعداد طالبنا املتألقني.
أرشفت عىل إدارة الحفل الطالبة املتألقة نـادين عـثامنة ،وتـم استقبال الطـالب بعرض كشـاف مـن
الـطالب خيّام مجادلة ،بلسم أبو عبيد ،سارة أبو عمـر ونبأ هدبة.
ثم افتتـح الحـفل بتالوة آيات مـن الذكر الحكــيم مـن الطـالب تقي الدين موايس ،ثم كانت الكلمة
لألستـاذ رايض أبو مخ بتـجديـد الــعهد مع رسول الله صىل الله عليه وسلم باتباعه والتمسك بسنته.
ثم كانـت أوىل الفـقرات عـرض متثييل بعنوان «ماذا لو كـان الـرسـول صىل الله عـليه وسـلم بـيـننا»
مــن أداء الطـالب الـمبدعني ريـام خواجة ،بشـار موايس ،رامـا قعدان وعمر قعدان .ثم قام الطالب
الـمتألق سامر بيـادسـة بتقـديـم فــقـرة املسابقات الـمـميزة والــمشوقة بأسلوبـه الرائـع واملمـيز.
وقد ألقت الطالبة الرائعة رغد أبو بدر بأسلوبها املميز قصيدة يف مدح سيدنا محمد صـىل الله عـليه
وسلم .كام تم عرض فيديو بعنوان «إماطة األذى عن الطريق» والذي تم تصويره يف حــرم الـمدرسة
وأرشف عىل إنتاجه األستاذ وجيه كبها ،والذي يـهدف إىل تـذويت القيم اإلسالمية من خـالل إمـاطـة
األذى عن الطريق وقد كانت الطالبة نبأ كتانة والطالب يوسف قعدان هم أبطال هذا الفيديو الذين
أماطوا األذى عن الطريق دون أي طلب منهم بالقيام بهذا الترصف .ويف نهاية الحفل تـم اإلعالن عن
الصف الفائز من الصفوف التاسعة بتحدي صالة الجمعة يف املسجد ،وكان الفائز هو صف التاسع .1
ويف الختام ،تقديرنا وشكرنا لكل الطاقم يف املدرسة الذين حرضوا وساهمـوا بـإنـجاح الحفل ولطالبنا
الرائعني عىل حضورهم ومشاركتهم.
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خاصة لطالب الرتبية الخاصة
طالبات الحادي عرش  4وفعاليات ّ
الـصف الحـادي عرش :4
بـمبادرة مـن طـالـبـات
ّ
كـرمـل جـمـيل عـويـس ،حــال ريـاض حــجـوج،
ِم ّنة هيثـم قـعـدان ،انـطلق مرشوع «بصمة أمل»
الذي يتم تطـبيـقه مـن ِقبـل الـطالـبـات ،ضـمـن
مبـادرات «نجـوم القاسمي» فـي مدرسة ال ّرحمة،
لـذوي القـدرات الـخاصة فــي بـاقــة الغـربيـــة.
مـن خـالل هـذا الـمرشوع الرائد؛ تـقوم الطالبات
خـاصة بـطريقة مـم ّيزة لشـريـحة الطـالب من ذوي االحتياجات الخاصة يف هذه
بتـمريـر فعـاليات ّ
الـمدرسة ،وذلك بـعد التنسـيق مـع مديـرة املدرسة املربية ريم قعدان ،ومركزات الرتبية االجتامعية
املربيتان ليىل فدعوس وصابرين أبو مخ .ويف حـديث للـمرب ّية ريم قعدان إلدارة املدرسة والطالبات،
قالت« :كانت حقًا فعالية رائعة وغنيّة والطالبات رائعات» ،فكل الشّ كر.

تطوع طالبنا يف البيت العالجي «زهور الغد» أم الفحم
قـامـت مـجموعة تـطوعية مـن طـالب مـدرستنا،
بزيارة اىل الـبيـت الـعالجـي لـذوي االحـتـياجـات
الـخـاصـة «زهــور الغـد» فـي مـدينة أم الفـحم.
الزيارة كانت ضمن موضوع التداخل االجـتامعـي
وشملت القيـام بـأعمـال تطـوعـية مـثـل عـروض
موسيقية أمام األطفال وطالء جدران بألوان جميلة.
مديرة «زهور الغد» املربية جـادة عـرو استـقبلت
الطالب بحفاوة بالغة وشـرحت لـهم باسهاب عن
البيت العالجي «زهور الغد» .كـام وتـحـدث عـدد كبـري مـن طاقم العمل يف زهور الغد أمام طالبـنا
عن طبيعة عملهم والتحديات الكبرية التي تـواجههم كـل يوم .األسـتاذ وجيه كـبها ،مـركز الـتداخـل
االجتامعـي يف الـمدرسة قام مبرافقة الطالب مع املـعلمة رندة ك ّيال .إدارة الـمدرسـة تـشـكر عـائـلة
«زهور الـغـد» عـىل ُحـسن االستقبال لطالبنا وعىل التعاون املثمر.
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إصدار بطاقات هوية شخصية لطالب الصفوف العارشة يف املدرسة
أصدر طالب الصفوف العارشة يف مدرسة القاسمي
األهليـة بـطاقات هـوية وذلـك ضـمــن مـشـروع
«أن أكون مـواطنا» .الـمرشوع خـرج لحيز التنفيذ
بالتعاون مـع مكـتب وزارة الـداخلية فـي مـديـنة
الـطيــبــة ومـديـــره الـسـيد رامـي خـديـجــــة.
الطالب أعربوا عن رضاهم التام عن هذا املرشوع.
هـذا وقـد تـم تـكريـم الســيد رامي خديجة عىل
جهـوده الـطيـبـة وأيـضا تـقديــم الــشكر لجميع
الـموظفني يف وزارة الداخـلية يف مديـنـة الطيبــة.
ادارة الـمدرسة قــدمـت شكـرها العـميـق أيضا لـمريب الصفوف العـاشـرة يف املدرسة عىل متابعتهم
للمـرشوع وهــم  :الــمعلـمـة أسمـاء كتانـه ،األستاذ رايض أبو مخ ،األسـتاذ شـاهـر غنـايم واألسـتاذ
مـجـد عنابـسة كمـا وثــمنت عـمل مـركزة الصفـوف العارشة ،امل ُربية ثروت مجادلة ومركز التداخل
االجتمـاعــي يف الـمــدرسة األستــاذ وجـيــه كبــهــا الـذي نــسـق وأشــرف علـى هذا الـــمرشوع.

مباريات رائعة ملنتخب القاسمي يف بطولة كرة الطاولة
شـارك مـؤخـرا مـنتخب الـمدرسـة يف بطـولة كرة
الطاولـة فـي لواء حـيفا.
قـدم الطالب أداءا رائـعـا ومـميـزا أمـام مـدرســة
הריאלי חיפה ,وأمام مدرسة חקלאי פרדס חנה.
كــل االحـتـرام لـمعلم الرتبية البـدنية يف املدرسة
األستـاذ محمـد مـوايس عـىل تـدريـب ومـرافـقـة
الطالب ،ولطـالبنا الـرائعـيـن عـىل متـثيل املدرسة
بصورة مميزة.
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نجوم القاسمي ضمن مرشوع :نتذ ّوق الكيمياء بطعم مختلف
انـطـــلـق فــــي الــــمـــدرســـــة مــشـــــروع
«نـتـذ ّوق الـكــيـمــياء بــطــعــم مــخــتـلـف»
بــقـيادة طـالـبــات الـحـادي عشـر  4املـبدعات:
أنـغـام فــدعــوسِ ،حــراء قــعـدان ،عـدن بـيادسة
وروعـة فدعوس ما مي ّيز املرشوع انكشاف الطالب
املشاركيــن عـىل مواضيع كيميائية بطريقة شائقة
ايس ،ففي كل لقاء يتم
مختلفـة خارج املنهاج الدر ّ
تناول مـوضوع أو اثنيـن يف هـذا املـجال ،ومـنها:
ورشات تجارب كيميائية ،تطبيقات رباع ّية األبعاد ( )4Dفــي مـوضـوع الكـيمياء ،تفـاعـالت مـثرية،
الـأمكوالت بنـظرة كيـميائـية وغيــرها ...يشرتك فـي الورشات مـجموعة من طالب الصفوف التاسعة
والعارشة يف املدرسة.

مرشوع الورشات التعليمية التثقيفية «»pathways
شاركت طالبات تـخصص الديبلوماسية من الصف
الحـادي عرش « »3وبعض الـطالب املـختارين من
الـصـف الــحـادي عـرش « »1مؤخـرا ً يف مـشـروع
« »pathwaysوالـذي يتضمن ورشـات تـعـلـيمية
وتثقيفية باللغة اإلنجليزية فقط وتـسـتـمر لـمدة
يـومـني وذلـك بالـمـشـاركة مـع طـالب مـدرســة
«شاريت» -نـتـانيا بـحيث كـان الـيــوم األول مـن
الورشة باستضافة مدرستنا ،واليوم الثاين باستضافة
املدرسة األُخرى والتي استقبلت الطالب بروح طيبة.
كانت الورشات بقيادة ريتشل ويرن ومايكل شنال ،واللذين بذال قصارى جهدهام لتتم الـورشات عـىل
أفضل وجه ،وبجو ميلء بالطاقات االيجابية واملرح .كان هدف الورشات هـو اعـطــاء الـطالب طـرق
وأساليب للتفاوض يف املواضيع املختلفة وفقا ملضامني دورات املفاوضات يف جامعة هارفارد.
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محارضة أخصائية التغذية الس ّيدة ريم محسن بعنوان :البيئة اآلمنة
بــمـبـادرة مـن الــصــف الـعاشــر  2ومربـيه األستاذ رايض أبو مخ ،قــدمت أخـصـائيـة التـغـذيــة
الـــســيـدة ريـــم مــحـسن  -والــــدة الـطــالـبـــة عــال مـحـسـن  -مـحـاضـرة مـه ّمـة بـعـنـوان
«البـيئـة اآلمـنة واالخـتـيار الصـحيح».

«شكرا عىل تعبك معنا» :مبادرة خاصة لطالب العارش 2
مـبادرة رائـعة بـعنـوان «شكرا عىل تعبك معنا» قام بها طالب الصـف الـعارش  2ومربّيـهم األسـتـاذ
رايض أبومخ؛ شـمـلت ابـتسامة وتـوزيع ورود وعبارات تشجيعيّة لجـميع الـعاملني يف الـمدرسة من
طاقم إداري ،معلمني وموظفني .كل التقدير لهم عىل هذه اللّفتة الخاصة واملؤث ّرة.
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انطالق مرشوع الرياضيات املحوسب  Top OnLineلطالب الصفوف التاسعة
انطلق مؤ ّخ ًرا مشـروع الرياضيات الجديد  Top OnLineاملحـوسب ،بالتعاون ما بني املدرسة و َمركَز
מט»ח للعلـوم.
يتـم تـمريـره عـن بُعـد بـصورة مـباشـرة بـاستـخدام الـمنــظـومـات الـمحــوســـبـة كمـنظومـتـي:
 Moodleو  ،Cisco Webexوبـمساعدة مـجمـوعات واتـسأب ،يف لـقاء أسبوعي من ساعة ونصف،
تحسن من مهارة الطالـب وأدائـه
ومن خالله يتم تدريس مواد رياض ّية للصف التاسع بصورة إثرائية ّ
وقدراته يف املوضوع وتقديم مهامت ُمحوسبة.
للمرشوع أبـعاد أخـرى غري ال ّرياضيات؛ فخالل العام الدرايس سيكون لـقاء خاص يف معهد التخنيون
فـــي حـيـفا للطـالب الــمشاركيـن ،هدفه أن يلتـقـي طـالبـنا مـع أكاديـمـيني وللتع ّرف عىل عـالـم
الصفوف التاسعة من املدرسة ،بعد اجتيازهم
الـهايـتـك والجامعات .يشرتك يف املرشوع  13طال ًبا من ّ
امتحان دخول وتشخيص ،وحصولهم عىل عالمة عالية ،وهم :من التاسع :1
آية أبـو رشقية ،يرين عثامنة ،يزن عويسات ،تالة زحالقة .من التاسع  :2عمران قعدان ،روالن عيىس،
إبراهـيم عرو .من التاسع  :3محـمد أبـو فول ،شهـد عثامنة .مـن التاسع  :4كريم غنايم ،راما قعدان،
مالك أبومخ ،سامر بيادسة .يُركّز املرشوع يف املدرسة د .أمجد أبومخ ،ومـن م َـركز «مـطـاح» املـرشدة
يرسى دسوقي ،ومي ّرر اللقاءات عن طريق مركز מט»ח املعلمة آية كتاين (خ ّريـجة املدرسة) ومـرشـد
آخر .نرجو لطالبنا كل التوفيق والتف ّوق يف هذا املرشوع الرائد.
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مشاركة طالب القاسمي الثانويّة يف مسابقة الحقل يف حيفا
شارك منتخب مدرسة القاسمي األهلية الثانويّة يف
سباق الحقل يف حيفا.
السبـاق مـن الـطالب الـذكور ضـمن فئة
شارك يف ّ
خمسة ( )5كيلومرتات ،ومن الطالبات ضمـن فـئة
ثالثة ( )3كيلومرتات.
حصـل مـنتخب طـالب الـقاسمـي عـىل الـمرتــبة
السادسة الجامعية بعد مـشاركة مثانية عرش ()18
ّ
منتخبًا.
وتـميزت الطالبات أيضا حـيث حصــلت الطالبة مينى موايس عىل املرتبة الثانية عرشة ( )12والطالبة
السادسة والعرشين ( )26من أصل أكرث من مئة وخمسني ( )150متسابقة.
شدن أبو فرخ عىل املرتبة ّ
رافق الطالب معـلمي التـربـيـة البدنيـة فـي الـمدرسة ،األستـاذ محمد موايس واملعلمة أسامء كتاين.
كل التقدير لطالب املدرسة عىل أدائهم املتميّز.

ورشات إبداعية يف موضوع الكيمياء
مببادرة من طالب الصف الـتـاسـع  1والـتـاسـع 2
نُظمت فعالية كيميائية شيقة ،حيث عرض الـطالب
خـاصة،
ما تعلموه يف حـصص الكيمياء ،بـطريـقة ّ
املواضيع التالية :حاالت املادة ،أنواع املواد ،ظاهرة
شذوذ املـاء ،من خـالل عــده فـعالـيات وتجـارب
ممتعـة وشيقة منها :صنع البوظه خالل  5دقائق،
عجينة النشا ،شذوذ املاء ،تضمنت هذه الفعاليات
العديد من املحطات 4 :محطات لكل صف ،حيث
قـام طـالب التـاسع 1و 2بـعرض املــحتوى لـكـل
محطة لسائر الطالب ،ومن ثم يُطلب منهــم حـل
أسئلة من خالل نشاط ممتع ،والطالب الـذي يـنجح يف حل األسئلة ،يتـم تـوجيهه إىل املحطة األخرية
ليحصـل عـىل الـبوظة .جـرت الـفـعـاليـات بطريـقة التعلّم الـجـدواين املمـتع  -למידה משמעותית
מעניינת كجزء من التقييم البديل الـذي يتضمن تـقري ًرا ورش ًحا علم ًيا .شكرنا الكبري لـمعلّمة الـموضـوع
ضحى وتد ،عىل دقّة تنظيمها ومتابعتها وإدارتها لهذه الورشات.
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منتخب القاسمي لكرة اليد يفوز باملرتبة الثانية يف بطولة لواء حيفا
حاز منتخب مدرسة القاسمي األهلية عىل املرتبة
الثـانية فـي بطولة كرة اليد  -لواء حيفا للمـدارس
الثانويـة .قـدم الطـالب مباريـات كـبيـرة وتـألقوا
ومت ّيزوا بادائهم بشكل الفت للنظر .مـن الـجـدير
ذكره أنها املرة األوىل التي تشارك فيها مدرستنا يف
هذه البطولة .قام عىل تدريب ومرافقة املنتــخب
معلم الرتبية البدنية يف املــدرسة األسـتاذ الـقديـر
محمد موايس.

انطالق دورة «تطوير تطبيقات وبرمجة» يف مدرسة القاسمي األهلية
بعد النجاح الكبري الذي أحدثته دوريت «الربمجة وبناء التطبيقات» من السنتني الفائتتني ،تـم افتـتـاح
دورة برمجة وبناء تطبيقات أندرويد –  Androidثالثة ملجموعة أخرى من الطالب ،مـك ّونة مـن 15
طال ًبا وطالبة من املدرسة .يف هذه ال ّدورة ينكشف الطالب املشاركني عىل لغة الربمـجـة مـن حــيـث
األوامر واملقاطع ،وتع ّرفهم عىل هذا املجال ،وتعطيهم نبذة عن مجال الهايتك والربمجـة ،فـيـكتـسب
اللزمة لبناء تطبيقـات الهـواتف .ثـ ّم يقومـون بتصمـيم هـذه التطبـيقات
الطّالب األدوات األساسية ّ
ويتم تحميلها عىل هواتف تعمل بنظام أندرويد ،التي ت ُشكّل ما يقارب الـ  80%من حاميل الهواتف
«الذكية» يف العامل .يف نهاية ال ّدورة يحصل الطالب املشاركني عىل شهادة إنهاء فـي املــوضوع بـواقـع
 60ساعة تعليمية من رشكة «شالفيم» .يقوم برتكيز ال ّدورة من طرف املدرسة مركّز الحوسبة والتقييم
املتخصص يف املجال األستاذ عمرو وتد .إدارة املدرسة متمثّلة بالدكتور وسـيم
د .أمجد أبومخ ومي ّررها
ّ
السادة :فادي مواسـي وناهـد
بريّة شكرت األساتذة املبادرين واملرافقني للدورة ،وكذلك املز ّودين لهاّ ،
عكليك مـوايس وريم غنايم – من قسم الشّ بيـبة فــي بـلـديّة بـاقة الــغـرب ّية وبـرنامج تــحــ ّديات.
والسـادة :مـحمود أبـو ليل ،وإبراهيم ووليد وهيب – من رشكة «شالفيم» .تقديرنا لطالبنا املشاركني
ّ
عىل نشـاطـهـم ونـــرجـــو لـهـم دورة مـحوسـبة مـمتعـة مفـيـدة.
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انطالق مرشوع «شباب من أجل إدارة سليمة»
بـالـتـعاون مـع جـمعية «محامون من أجل إدارة
سليمة» ،انـطلـق فـــي الــمــدرســة مـشــــروع
«شباب من أجل إدارة سليمة» بـمشاركة طالبات
وطـالب مـــن الـــصفـــوف الـــحـاديـة عـشـرة.
يهدف املرشوع إىل رفع الوعي لدى رشيحة الشباب
حول أهمية أسس اإلدارة السليمة فـي مجـالــسنا
املـحل ّية العربية تحض ًريا إلنــخراطهم املؤثر يف مجتـمعاتهم .يـشمل املرشوع ورشات تفاعلية تثقيفية
وجوالت ميدانية إىل مجالس عربية ،ثم تخطيط وتنــفـيذ مرشوع لـه عالقة بـأسـس اإلدارة الـمحليّة
السليمة .يـقوم بـمرافقة املرشوع واإلشـراف عليه من ِقبـل الجمعية األستاذة أمل عون والتي متثل
جمعية «محامون من أجل إدارة سليمة» وتـرافق الطالب من مدرستنا املعلمة دانية مـصاروة .جرى
املرشوع بتنسيق من األستاذ وجيه كبها ،مركز التداخل اإلجتامعي حيث يندرج هذا الـمرشوع ضمن
مشاريع التداخل االجتامعي يف املدرسة .بالتوفيق والتف ّوق لطالبنا الرائعني.

انطالق مرشوع «شعاع» للفعاليات اإلبداعية يف مدرستنا
يف أجواء مفعمة باملحبة والعطاء ،انطلق يف أروقة
مدرسة القاسمي األهلية الثانوية مرشوع «شعـاع».
شمل املرشوع ورشات مـميـزة ،تـربوية وهـادفـة
حيث جرى يف طبقة التواسع وكانت مضامينه عن
العنف والطموحات ومكانة املرأة فـي الـمـجتمع.
جاء املرشوع بـمبادرة مـن الـمربية خـتام بيادسة
وطـالـبـات مـن صـف الـحـادي عـشـر  ٣وهــن:
مريم ابو ياسني ،أرين مجادلة وليان قعدان ومن صف الثاين عرش  ٣الطالبة ميا عنابويس .من الجدير
ذكره أن املرشوع القى تفاعال كبريا من قبل الطالب باشرتاكهم ضمن الورشات وإبداء األراء القيمة يف
كل موضوع .
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محارضة مهندس الحاسوب محمد جهاد مجادلة
نظمـت مـدرسـة القاسمي األهلية ،محارضة هامة
وقيّمة لـطـالب تخـصـص الـحاسوب مـن الـصـف
الحـادي عشـر  1والصف العارش  .1قدم املحارضة
املهندس محمد جهاد مجادلة وكانت عن موضوع
هـنـدسـة الـحـاسـوب ; فـرص العمل ،طـبـيعـته
واالمكانيات يف هذا املجــال .الـمحـاضـرة جـاءت
مببادرة من معلم الحاسوب يف املدرسة ،األستـاذ محـمد اغبـارية والـطالبة رواء مـجادلة مـن الصف
الحادي عرش .شملت املحارضة عدة مواضيع هامة وهي  .1 :تعريف شخيص والتحدث عــن سريورة
التعليم والعمل  .2نبذة عن عامل الحوسبة وآخر الصيحات والتطورات يف عامل الحاسوب.

محارضة األستاذ زهري قعدان
مببادرة الطالب عـمري عثامنة من صف التاسع 1
ومربية صفه املعلمة نهاية بيادسة ،متت استضافة
األستاذ زهري قعدان حيث قدم محارضة شيّقة عن
اإلسعاف األويل .األستاذ زهري قـعـدان هـو معـلـم
لـموضوع التـربية الـبدنية سـابقا وعـلَم من أعالم
الـرياضـة يف بـاقة الـغربية وفـي الوسـطني العريب
واليهـودي وصـاحب نـادي الليـاقة البدنية رويال.
قام األستاذ زهري قعدان بتقديم محارضة توعويّة للطالب حول أسس اإلسعاف األويل وكيف ّية الترصف
بشـكل عمـيل وتـقديم الـمساعدة الفـوريّة التـي مـن شأنها إنقاذ حياة شخص يف خـطر.
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متخصص جِ راحة العيون د .محمد عثامنة
محارضة
ّ
استـضـافـت مـدرسة الـقاسـمي األهل ّية الطـبيـب
محمد حسن الشيخ زايد عثامنة ،املتخصص بـطب
وجـراحة العيون .كان موضوع املحاضـرة “الـعيـن
خلق ربا ّين مركّب” وتم تقدميها لطالب الـصفــوف
التاسعة ،حيث قام الطبيب الضيف بالرشح بشكل
تفصـييل عن املبنى الترشيحي والوظــيفـي للـعني
ورشح أمورا تتعلق بالطـالب واألمـراض الـتي مـن
املمكن أن يعانوا منها ،مثل طول النظر ،قرص النـظر ،الحول ،مـشاكل يف القزحية ،الشبكية والقـرنية،
عمى ألوان وأمور اخرى.

إبداعات الطالب خالل زيارة كلية الفنون يف بيت بريل
نـظمـت مدرسـة القاسـمي األهـلية زيـارة لـكلـية
الفنون يف بيت بريل حيث شملت الزيارة محارضة
فــنـان وورشـات فـنـون حضـرها طـالب صفـوف
العـاشـر  1والـعارش  .4كمـا وتع ّرف الطالب خالل
الزيارة عىل الكلية وعىل أنـواع الـفنون املـختلـفة.
من الجدير ذكره أن الطالب أبدعوا جدا يف ورشات
الفنون حيث كانت رسوماتهم رائعة .رافق الطالب
كل من مركزة طبقة العوارش ،املربية ثروت مجادلة
ومـستشارة الـمـدرسـة املعـلمة نعـيمة قعدان .إضافة اىل مربية العارش  1املعلمة أسامء كتاين ومريب
العارش  4األستاذ مجد عنابسة.
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محارضة التغذية السليمة لطالب الصفوف التاسعة
استـضـافت مـدرسة الـقـاسمي األهـل ّية الـمعـالج
املختص بالطب املك ّمل السيد مـنتـرص سـالمة من
قلنسوة ،حيث قام بتقديم محارضات هـامة جـدا
وقيّمة للطالب يف طبقة التاسع يف موضوع التغذية
السليـمة ،أُسـس التغذية الصح ّية والنمط الغذايئ
السلـيم .من الـجديـر ذكـره أ ّن السيّد منترص هو
خريج كلية القاسمي للـهندـسة والعلوم وصاحب
عيادة خاصة للعالجات الطبيعيّة.

استضافة مهندس الحاسوب مروان بيادسة واملبادر املجتمعي حسن أبو شعلة
نـظـمـت مـدرسة القاسمي األهلية مـحارضتــيـن
مه ّمتني لطالبـها ،حـيث قـام مـهنـدس الحاسـوب
السيد مروان بـيـادسـة بـتقديم الـمحاضـرة األوىل
وشـرح فيـها عن التـوجيه الدرايس وأسدى نصائح
جمة للـطـالب مـتطرقًا لسـريتـه الـذاتيـه يف عالـم
التكنولوجيا والهايتك ،حيث يعــمـل منـذ سنـوات
يف رشكة “أمدوكس” .ثم كـان الـطالب عـىل موعد
مع محارضة للمبادر املجتمـعي السيـد حسـن أبو
شعلة الذي ح ّدث الطالب عن ُمبادرة “حاسوب” الرائعة والتي تالقي نجا ًحا يف املجتمع العريب ،كام
تطرق لسريته الذاتية ُمقدما بعض النصائح واالرشادات للطالب.
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انطالق مرشوع “قيادة يف مجتمع متعدد الثقافات”
بالتـعـاون مــع جـــمـعيـة “هـــنــاك بــديــل”،
انـطــلــق فـــي الــــمــــدرســـة مـــــشـــروع
“قيادة يف مجتمع متعدد الثقافات” حـيث يشارك
طـالب الصـف العـاشـر  2مـن املدرسة يف ورشات
مشرتكة مع طـــالب مــن الـصـف الـعاشــر مــن
مــــدرســــة “ألـــون” فـــي رمـات هــشـارون.
يـهدف الـمشـروع إىل تـطوير حـياة مشرتكة بــني
املجتمعني العريب واليهودي من خالل لقاءات وورشـات مـشتـركــة بني الطرفني .خالل هذه اللقاءات
يكتسب الطالب العديد من املهارات واملعلومات ومن ضمنها مهارات التواصل وإدارة حوارات وأيضا
يضيف املرشوع مضامني ثقافية واجتامعية من خالل ورشات هادفة وموجهة.

اختتام الفصل األول بفعاليات إبداع ّية بهيجة
اختتمت مدرسـة الـقاسمي الثانوية الفصـل الدرايس األول بحفل تخللته فقرات مم ّيزة .بداية الحفل
كانت برتحيب جميل للضيوف قمن بتقـديـمه عريفـتي الحفل املتألقتـني وهن الطالبة عدن بيادسة
والطالبة لني وتد .الفقرة األوىل كانت آيـات مـن الذكـر الحكيـم من تـالوة الطـالـب عبـيدة عنبويس
من صف العارش  .2بعدهـا كانـت كلـمة مدير الـمدرسـة الدكتور وسيم برية التــي من خاللها شكر
الطالب عىل جهودهم يف الفصل األول وأثنى عىل نشاطهم وشملت كلمة املدير أيـضا نـصائـح ق ّيمة
للطالب بخصوص استغالل أوقاتهم يف العطلة كام وتـمنى لـهم عـطلة سعيدة .الفقرة التالية بالحفل
كانت تكريم الطالب عبيدة عنبويس الذي حصل عىل إجازة يف علم التالوة والتـجويد .ومـن ثـم كان
الحـضور عىل مـوعد مع فقرات شيقة وهـي :مسابقة رسم من إبداع طالبات من الصف الـتاسـع .1
وقصيدة مم ّيزة باللغة العربية قدمتها الطالبة تسنيم دقة من صف التاسـع  .3ومقـطـع عـزف رائـع
قدمه الطالبان محمد أبو طعمة وعمر قعدان من
صف التاسع  4ومن ثم توالت الفقـرات الرتفيهية
الهادفة حيـث قـدم طـالب مـن صـف التـاسع 2
مقطعا مرسحـيا .وعـرض طـالب الصف العارش 1
مقطعا مؤثرا عن موضوع التنمر ثم قدم الطالب
معـتز أبـو مـخ مـن صـف التاسـع  4أغـنية راب
هـادفـة تلـتها الـفقرة األخرية والـتي احتوت عىل
مسابقة معلومات عامة أرشف عليها األستاذ عبد الوهاب حبايب .يُذكر أن الطـالب أبدوا ردود فـعل
إيجابية بخصوص الحفل الذي نظمه وأرشف عليه مركز الفعاليات االجتامعـية األسـتاذ رايض أبو مخ.
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