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  كلمة مدير املدرسة د. وسيم بريّة

جمهورنا الكريم،

طالبنا األعزاء،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛

ها نحن مع اقرتاب انتهاء العام الدرايس الحايل ننظر بكل

فخٍر واعتزاٍز إلنجازاتِنا االستثنائية يف مدرسة القاسمي األهليّة.

هذه اإلنجازات والتي تّوجنا بها العمليّة الرتبويّة التعليميّة. كام أننا نتطلّع وبذات الشـغـف للــعمل 

يف العام الدرايس املُقِبل عىل إيصال رسالة العطاء واالنتامء لطالبنا قادة املستقـبل وعمـاد املــجتمع. 

وبذلك فإننا نحمُد الله حمًدا كثريًا الذي أعاننا عىل أداء األمانة وجعلنا بفـضله قـادرين عىل اكتشاِف 

مواطِن متيّز طالبنا فأوجدنا لهم منصًة مناسبًة إلظهار مواهبهم وتنمـية طاقـاتهم واستغاللـها بـشكل 

سليم.  

لقد رفعنا منذ البداية راية »القيادة والتميّز« فجعـلناها شعاًرا لـنا واتـخذنا خـطواٍت حـقيقيًة نحـو 

إنشاء جـيل قيـادي، متـميّز، مباِدر، مبـتِكـر ومـعطاء. جـيـل يتطلع لخـدمة بلده، أهـلـه ومجتمعه.

وهـكـذا وظّـفـنا كـل طـاقــاتـنا مــن أجــل تحـقيـــق مــا هــو أفـضــل لـطــالبـنــا ومـجتمـعنـا. 

يف الحقيقـة، لـم نكن لنحقق هدفنا الــمنـشود لـوال تكاتـفـنا، تـعاوننـا وعـملنا مًعا جنبًا إىل جنـب 

إدارة، طاقاًم تربويًّا، طاّلبًا وأولياء أمور. وبذلك فبودي أن أُعرب عن امتنـاين وتقديري لـمساهمتـكم 

جــمـيًعــا فــي إنـجـــازاِت طــالبـنـا وتــألقـهـم فــي شتّى الــميادين وعـىل جمــيع األصـــعــدة.

نسأُل الله العظيم أْن يُديم روح التعاون والعطاء فيام بيننا لننجَح يف خلق املزيد من الفرص لطـالبنا 

ونوّجهُهم لتحقيِق طموحاتِهم عن طريق دمجهم وبشكل فّعال يف مسرية التنمية، التفّكر واإلبداع...

مع خالص الشكر والتقدير؛
د. وسيم برية 

مدير مدرسة القاسمي األهلّية   
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فوز مدرسة القاسمي األهلية يف مسابقة دان دافيد

طـــــالب مــــدرسة الـــــقـاســمـــي األهــلـــــيـــة يــحـــــصـــدون مـــراتــب مــشـرّفـة فـي

مـــســابقة دان دافــيــــــد لــــلــكـــتــابــــة اإلقـــنــــاعـــيــة فــــي الــلــغـــة العــبـريـــة: 

من بيـن أكرث من ألف مشرتك من الـمجتمعني العربـي والـيهودي فـي مسـابقـة دان دافيد للكتابة 

اإلقـناعية يف اللغة العربية، حققت مدرسة القاسمي األهلية – باقة الغربية فوزا كبريا حيث حصلت 

الطالبـة أريـن مجـادلـة مـن الصـف العارش 3 عىل املرتبة األوىل وجائـزة قيمـتها عرشة آالف شـاقل 

وحصلت كذلك الطالبة ليان أبو مخ من التاسع 1 عىل املرتبة الثالثة وجائزة قيمـتها ألفـان وخمـس 

مائة شاقل. ينـظم هـذه املسابقة سنويـا قسـم الشبيبة الـمحبة للعـلم عـىل اســم »دوف الوتـمن« 

مـن جامـعة تل أبيب، وهـي مسابقة يف التعبري الكتايب اإلقناعي باللغة العربية للطالب من الصفوف 

التاسعة وحتى الثانية عرشة. من الجدير ذكره أّن هذا العـام هـو السـادس عـىل التوايل الذي تشارك 

فيه املدرسة يف هذه الـمسابقة، وقــد حصد طالبنا عدة مراتب مرشّفة يف السنوات الفائتة. هذا وقد 

أثنى مدير الـمدرسة د. وسيم برية عىل العمل الدؤوب للمعلمة رند وطـاقم العربية يف املدرسة وقد 

قــام بتكريـم الـمعلمة رند والطالبتـيـن الفائزتيـن عىل هذا اإلنجاز الرائع والـمميز. 
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فوز املدرسة باملرتبة األوىل ُقطريا يف مسابقة املناظرة

حاز منـتخب مـدرسة القاسمي األهلية عىل املرتبة األوىل قُطريا يف مسابقة املناظرة التي أقيمت يوم 

الثالثـاء املوافق 19-3-2019 يف أكادمييّة القاسمي للمرحلة الثّانويّة. )املرتبة األوىل سوية مع مـدرسة 

أورط بستان املرج( كمــا وحـصـلت مـدرسـة الـقـاسمـي عـىل الـمرتبـة الثّالثة للمـرحلـة اإلعداديّة.

عـلمـا أّن وزارة التـّربية والتـعليم كـانـت هي الـرّاعية لـهـذه الـمسابقات. منتخـب القاسمي شمـل 

الطـالب والطـالـبـات: ريـام أبو مـخ )العارش 4(، كـرم عيسـى )العارش 2(، أرين مجادلة )العارش 3(، 

ليـان أبو مـخ )التاسع 1(، لـمى مـواسـي )التاسع 4( وهــديل أبـو مخ )التاسع 3(. رافــق الـطــالب 

األساتذة جميل كتاين، شاهر غنايم ومجد عنابسة. مدير املدرسة د. وسيم برية حرض الـمناظرة وهّنأ 

طـالبـنـا الـفـائـزيـن عـلـى هذا الفوز الكبـيـر. نـبـارك لطـالبـنـا. فـخـورون بـكـم دائـام!
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تألق طالب الصفوف التاسعة يف مرشوع الخلفاء الراشدين

فـي خـطوة فريـدة مـن نوعها، بادرت مـعلمة التاريخ القـديرة

خـتام بـيادسة ملرشوع ممـيز يف طبقة الصـفوف التاسعة بعنوان

»الخلفاء الراشدين«، حــيـث تـبنـى كــل صـف مـن الـصفـوف

األربـعــة خـليـفـة راشًدا واحـدا، وقـام الطالب واملربني بدراسة

عميقة لسري هؤالء الخلفاء رضوان الله عليهم، وعـرضوها بشكل

إبداعي مختلف. شـاركت يف تقيـيم العــروض لـجـنة موقرة من

أولياء أمور الطالب، وشخصيات ضليعة يف مجال الرتبية والتعليم

وعلـوم الديـن اإلسـالمـي والتـاريخ، الـذيـن عـربوا عن إعجابهم

الشديد بأداء الطـالب، طـرق الـعرض والـمعلومات الـقيمة التي

استـقـاهـا طالبـنــا. عــقـب ذلـك، قــام مــديـــر الـمــدرســة

د. وسـيم بـرية، والـمعلمة ختام بيادسة ومركزة طبقة الصفوف

التاســعة الـمعلمة نهاية بيادسة بالدخول اىل الصفوف وتـكريم

الطالب ومربيهم عىل األداء املميز يف مرشوع »الخلفاء الراشدين«.

وقـد أثنـى مـديـر الـمدرسـة د. وسـيـم بـريــة عــلـى الــفكرة

اإلبـداعـيـة للمـعـلـمـة ختـام مركزة الـمــرشوع، وعىل عـروض

الطــالب الـمبـتـكرة والـجـهـود الـمباركـة للـمربـيـن األسـاتـذة

مـجد عنـابسة، إبـراهيـم خـضـور، نــور وتـد ونـهايـة بـيادسـة. 
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مدرستنا تحصد مرتبة متقدمة يف مسابقة جامعة تل أبيب للّغة العربية والثقافة العامة

حصلت الطالبة رنا وتد عىل املركز الثالث يف مسابقة جامعة تل أبيب للغة العربية والثقافة العامة. 

جرت املسابقة يوم الثالثاء املوافق 26.3.2019 يف حرم جامعة تل أبيب مبشاركة ثالثني متسابًقا 

ومتسابقًة، ميثّلون خمس عرشة مدرسًة من كافة األلوية يف الوسط العريب، وقد جاءت املسابقة 

مببادرة من قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة تل أبيب، بغية تشجيع الطالب عىل 

دراسة اللغة العربية وآدابها خاصة، والثقافة اإلسالمية عامة. جدير بالّذكر أنَّ الطالبتني رنا وتد 

وأروى شيبي قد مثّلتا املدرسة يف هذه املسابقة، وقد حصلت الطالبة رنا وتد عىل املرتبة الثالثة، وتّم 

تكرميها بشهادة تقدير ومبلغ مايل.

محارضة مهمة لطاّلب املدرسة بخصوص التقّدم لخمس وحدات يف الرياضيات

بـمبادرة مركّز الرياضيّات األستاذ القدير أرشف مرصي، استقبلت مدرسة القاسمي األهليّة املهــندس 

فادي عبود والّذي قام بتقديم محارضة تحفيزيّة رشح من خاللها مراحل التطّور التكنولوجي وأهميّة 

التوّجه نحو املواضيع الهندسيّة وعرض الرؤيا املستقبليّة لهذه املواضيع. كـذلك قـام الـمهندس فادي 

بتشجـيـع الطاّلب علـى الـتقّدم لـمستويات عـالية يف موضوع الرياضيات حيث أنها تعد لغة العلوم 

الدقيقة. من الجدير ذكره أن مدير املدرسة د. وسيم بريّة قام بشكر

األسـتاذ أرشف مـصـري عـلـى هـذه املـبادرة القيّمـة، كام وقـام

بتـكـريـم الـمهنـدس فادي عبود عىل محـارضتـه الّتـي تصّب يف

مـصلـحـة الطالب، وتـعزز هدف الـمدرسة يف االستمرار بـزيادة

عدد الطالب الـمتقدمني لـوحـدات عالية فـي البجروت يف شتى

الـــمـواضـــيــع، وخــــاّصــة فــي مـوضــوع الــريــاضـيّــات.
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افتتاح دورة بسيخومرتي لطالب الصفوف العارشة

افـتتـحت مـدرسة القـاسـمي األهلية دورة بـسيخومتـري لطـالب

الصفوف العارشة. وانطلـقـت الدورة مـع بـداية الـفصل الـدرايس

الثـاين وذلـك بـالتـعـاون مـع مـعـهد عتــيد الرائد يف هذا املجال،

وقـد أبـدى الـطـالب رضـاهـم الــتــام مــن هــذه الــخــطــوة.

يـمرر الدورة األستاذان القديران إيهاب قراقرة وإبراهيم عنابويس.

تستمر الدورة حوايل سبعة أشهر ويف نهايتها سيتقدم طالبنا ملوعد

امتـحان البسيـخومرتي يف شهر أيلول 2019. مركزة طبقة العوارش

املعلمة ثروت مجادلة مثنت تجاوب إدارة املدرسة وإرصارها عىل

إخراج هذا املرشوع لحيز التنفيذ.

انطالق دورة تصميم جرافيكا لطالب املدرسة

ضـمـن مـرشوع الـحـوسـبة فـي مـدرســة الــقــاسمي األهـليــة، انطـلقت دورة خاصة يف موضـوع

»الـتـصـمـيـم الـجـرافـي« عـن طـريق منـظـومـتـي فـوتوشـوب وإلـيسـتـريـتور- מבוא בעיצוב 

גראפי בתוכנות פוטושופ ואילסטראטור. تـهـدف الـدورة إىل تعريف الطالب عـىل عـالـم 

التصميم الجرايف وتفتح آفاقًا جديدة للطالب يف عامل الصور والتصميم والرّسم الحاسـويب. يـشتـرك يف 

هذه الّدورة الـمميّزة قرابة الـ 20 طالبًا وطالبة من طالب الصفوف التاسعة وحتى الثانية عـرشة من 

مدرسة القاسمي األهلية. يتم مترير الدورة ضمن برنامج تحّديــات يف قـسـم الّشبيبة يف باقة الغربيّة 

)السيّدان: فادي موايس وناهد موايس(، بالتعاون مع رشكة Colors، ويـمّررهـا األسـتاذ صـهيب غرة.

Colors يـركّز الـدورة يف املدرسة األستاذ أمجد أبومـخ ومن رشكة

األسـتـاذ أمـجد حمدان. بدوره قام مدير الـمدرسة د. وسيم بريّة

بشكر القامئني عىل تفعيل هذه الدورة الـتي مـن شأنـها أن تـنقل

الـطـالب إلـى مـجـال مـن الـتـذّوق اآلخـر يف عالـم الحـوسـبــة.
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مرشوع »أن أكون مواطنا« يالقي نجاًحا بني طالب الصفوف العارشة

أصدر طالب رشيحة العوارش يف مدرسة القاسـمي األهلية بطاقات

هوية ضـمن مرشوع »أن أكــون مــواطـنـا«. هــذا الــمـشــروع

جــاء ضـمــن مــوضـــوع التداخـل االجـتـمـاعـي فـي الـمدرسة

وبــــالـــتــــــعـــــاون مــــــع وزارة الـــــــداخــــلــــيـــــــة.

مــركــز التــداخل االجتـمــاعـي فـي املدرسـة، األستاذ وجيه كبها

أشـــرف عــلـــى الــمرشوع حـتـى إخــراجـه لحـيـز التـنـفـيــذ.

أســـرة الــمــدرســـــة تــــتــقــــدم بـــخــالـــص الــشــكــــر

للــسيـد رامي خديجة، مدير مكــتـب الـداخــليـة فـي مـدينـــة

الطـــيـبــة ولـكــــل طــاقـــم الـــــموظـفـيـــن فـــي الـمكتب

عــلـى جـهــودهــم الـرائـعــة. 

نجاح باهر ملسابقة اإللقاء والخطابة يف مدرسة القاسمي األهلية

تُوجـت الـطـالـبة لـمى مـواسـي مـن الصـف التـاسـع 4 بـلـقب »بطلة القاسمي لإللقاء والخطابة«

للـعـام 2019. تـأهـل للمرحلة النهائية يف املسابقة سبعة طـالب مـن مجـمـوع الطـالب الـمتقدمني 

وعددهم حوايل األربعني طالبا. جرت الـمسابــقـة يف قـاعـة كـلـية القـاسـمي لـلهـندسـة والــعلوم.

شملت املسابقة عروًضا خطـابية قوية من قبل املتسابقني وكانت املنافسة شديدة ومع إعالن النتائج 

حازت الطالبة ملى موايس عىل املرتبة األوىل والطالبة ريـام أبو مـخ فازت بالـمرتبة الثـانية أما املرتبة 

الثالثة فكانت من نصيب الطالبة هديل أبو مخ. يف نهاية الحفل تم تكريم لجــنة الحـكـام وجـميـع 

املتسابقني. أرشف عىل تنظيم البطولة وإخراجها إىل حيز التنفيذ األستاذ وجـيه كبها وذلك بـمساعدة 

طاقـم مـن الـمـعلمــيـن والـمعلمـات وهـم: رند غنايم، محمد خالد أبو مخ، نور وتد، جميل كتاين،

مجد عنابسة، سلسبيل أبو مخ، نهاية بيادسة، رايض أبو مخ وشاهر غنايم.
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محارضات حول التغذية السليمة للصفوف التاسعة

مببادرة مركز الفعاليات الالمنهجية األستاذ رايض أبو مخ، تم مترير محارضات قيمة لجميع الطالب 

يف طبقة التاسع حول موضوع التغذية السليمة والتنمية البرشية وذلك عن طريق مركز حواس يف 

أم الفحم. قام بتمرير املحارضات املمرض هامم بدران. تخلل املحارضات تنبيه وإرشاد حول الكثري 

من املأكوالت الخطرة واملرشوبات الغازية التي يتناولها الطالب وما تحتويه من سكر ضار للجسم 

والدماغ، ومن ثم قدم املحارض نبذة بسيطة يف موضوع التنمية البرشية اكتشف من خاللها الطالب 

الكثري من القوى الدفينة يف أنفسهم. هذا وقد قام مدير املدرسة د. وسيم برية بشكر وتكريم 

املمرض هامم بدران عىل ما قدمه من جهود مباركة.

محارضة هامة ضمن مرشوع دمج الطالب العرب يف مجال الهاي تيك

ضمن مرشوع دمج الطالب العرب يف مجال الهاي تيك وبالرشاكة مع رشكة تسوفن، قدم املهندس 

بشري غاوي محارضة قيمة جدا لطالب الصفوف الحادية عرشة حول الوترية الرسيعة واملستمرة 

للتطورات التكنولوجية ومدى تأثريها علينا حاليا ومستقبال يف املجاالت الحياتية، االجتامعية، املهنية 

وغريها. بعد ذلك قام املهندس بشري برشح املهارات التي ينبغي عىل طالبنا التزود بها من أجل 

النجاح مستقبال، مثل: التفكري الناقد، التفكري اإلبداعي، التواصل الناجع، القدرة عىل التعامل مع 

اآلخرين وتفهم مواقفهم، القدرة عىل العمل يف أماكن مختلفة، القدرة عىل اتخاذ القرارات وغريها. 

يف نهاية املحارضة طرح الطالب العديد من األسئلة الذكية

وتلقوا إجابات وافية عليها.

من الجدير ذكره أن مدير املدرسة د. وسيم برية قام بشكر

السيد خالد مدلج مسؤول املرشوع عىل جهوده املباركة،

كام وكرم املهندس بشري غاوي عىل محارضته املميزة.
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 املهرجان الُقطري »يف بيتنا حضارة« يالقي نجاحا منقطع النظري

هـذا هـو عنـوان الـمهـرجان الـقـطري الـمميّز الـذي حـرضه

جمهور غفري، حيث عقد يوم الخميس 14 رجب، 1440هـ،
الـموافق 21.3.2019م. ومـن خالله تـم تجـسـيد حـضارات

الّشـعوب اإلسـالميّة يف العامل، عن طريق منتجات ومحطات قيّمة
وطرق تعلّم شائقة ومثرية. يف هـذا الـمعرض القيّم قام جمهور

واسع جًدا من أبناء املجتمع من كافة أطيافهم وثقافاتهم:
معلمني، مفتّشني، أهاٍل، مسؤولني، مشايـخ وقـادة، وطالب

املدارس من صفوف الروضة وحتى املرحلة الثانويّة، بالتجوال بني
الـمحطات 1-13 ويف كل محطّة مجموعة من املحطات الفرعيّة

املختلفة والتي وصلت إىل أكرث من مائة مـحطة قيّمة! يف كّل
محطّة )مرفق أسامء املحطات األساسية(، قام الطاّلب بتجسيد

تلك الحضارة عن طـريق التّمثيل، املجّسامت، عرض البـوستـرات،
الـعروض املرسّحية وغيـرها، مستخدمني تقّمـص الشخصيّات من

العلامء واألمئّة والفاتحني، وعرض لألحداث واملناسبات واملعامل،
املخطوطات والزخـارف، الـعادات والتقاليد واملأكوالت... قام

الحضور أيًضا بالتجوال يف معرض الرّتاث والحضارة، وهو معرض
دائم وفيه »مجّسم القرية« الذي يحايك واقع القرية العربية

الفلسطينيّة من منتصف القرن املايض. ومن أجل األطفال وطالب
املرحلة االبتدائية، تم مترير بعض ورشات الفنون وتفعيلهم ضمن

فّعاليات لها عالقة بالحضارة اإلسالمية. املحطات األساسية متحورت
حول حضارات الشعوب اإلسالمية التالية: فلسطني والـشام، مرص،
تركيّا والبلـقان، الحـجاز واليـمن، الّساحل اإلفريقـي، شـبه القـارّة
الهنـديّة، جـنوب رشق آسيا، األـندلـس والـمغرب، آسيا الوسطـى
وإيـران، الـعـراق، الصــيـن وروسـيا والّشيشان، املـسلميـن فــي

اوروبا، ومـعــرض التــراث والـحـضـارة. 
وعرّب الحضور الكريم من مختلف أعامرهم عن سعــادتــهـم

الكبيـرة فـي هـذا النـوع الـخـاص من الفعاليات، حيث طريقة
العرض والتقديم التي تبقى محفورة يف أذهان الطالب والضيوف.

هذا هــو ناتج مرشوع الثقافة العامة يف البجروت الذي يـركّزه
األستاذ أمجد أبو مخ، حيث يحـصل الـطـالــب علـى عـالمة فـي
 نهايته، تظهر عىل شهادة البجروت بـموضوع: الثقافة العامة يف
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 الرتاث. يف كلـمتـه، شـكر مديـر املدرسـة د. وسيــم بـريّة مـن
 عـمـل علـى هـذا الــمشـــروع الضــخــم مـّدة أشــهـر؛ مـن
فـكرة وتخطـيط وتنفيذ، األستاذ أمجد أبو مخ – مركّز التقـيـيم
ومــوضوع الثّقافة العامـة، يـسـانـده يف ذلك مـربـو الـصفوف
التاسعة حتى الحادية عرشة والـطالب الرائـعيـن الذي أبـدعـوا
وتألقوا مبنتجاتهم وشــروحـاتـهـم حــول حـضــارات الّشـعوب

 اإلســـالمــــيـــة الــــتـــي خـــرجـــت للنــور بأبهـى ُحـلّـة.

مدرسة القاسمي األهلية تحتفي باللغة العربية

احتفلت مدرسة الـقاسمي األهـلية بيـوم اللـغة الـعربية الـذي أقيـم فـي قاعـة كليـة باقة للهندسة 
والعلوم. اشتمل اليوم عىل فـقرات إبـداعيـة متـنوعـة قّدمها الطالب؛ مثل إلقاء قصائد وخـواطر من 
إبداعـات الطالب، وحـوار بـني العامية والـفصيحة، وُعـروض لكتب مختلفة من أجل تشجيع الطالب 
عىل قراءتها، ومسابقة يف اللغـة العربيـة، وغريها من الفعاليـات. فـي كلمته للطـالب، تـطرّق األستاذ 
جميل كتّاين، مركّز اللغة الـعربية، إىل أهمية القراءة واملطالعة كركيزة من ركائـز الحـفاظ عـىل اللغة 
والُهويّة. فقال يف معرض حديثه بأنَّ هذا اليوم يأيت للتذكري بأهمية اللغة العربية، لغة القرآن والرتاث 
والحضارة العربية اإلسالمية. كام أشار إىل أنَّ هـذا اليـوم هو تكريـم واحتـفاء بطالّب القاسمي الذين 
شاركوا يف مسابقات قُطريّة مختلفة، ورفـعوا اسم املدرسة عاليًا، مـن خالل حصدهم للمراتب األوىل؛ 
كاملشاركة يف مسابقة الـمناظرة القطريـة الوزارية، حـيث حصلت مدرسة القاسمي عىل املرتبة األوىل 
من بني جميع املدارس املشاركة فيها. كام تّم تكريم الطـالبتني رنـا وتد وأروى شيـبي، اللتيـن شـاركتا 
يف مسابقة جامعة تل أبيب للغة العربية، فحصلت الطالبة رنا وتد عىل املرتبة الثالثة من بيـن ثالثني 

متسابًقا ومتسابقة مثّلوا خمس عرشة مدرسة من كافة األلوية.



13

املشاركة يف أمسية األدب للّغة العربية

شـاركت مـدرستنا يف األمـسية األدبية باللغة العبـرية بـعنـوان

» אינני כותב למגירה« وذلـك فـي املدرسة األهلية عتيد يف
 أم الفحم. يذكر أن األمسية هي األوىل من نوعها وقد تخللت
قراءة نتاجات أدبيـة للطالب املشاركني وملعلمي اللغة العربية.
شـــارك مــن مدرســة الـقـاسمي األهلية الـــطـالب الـمتألق
شـــادي أبـــو طــــعـــمة مــن الــصـف الــحـادي عـشـر 4
والـــطــالــبة الــمتـمــيــزة هــدى غـنايـم مــن الـتـاسـع 1.

أتــحـف الطــالب والـــمعلـمـون الــمشاركون الجمـهور بــمـــا قـــدمــوه مـــن إبـداع وتـألـــق.
من الجـدير ذكره أن مدير املدرسة الدكتور وسيم برية أثنى عىل الجهود الرائعة لطاقم اللغة العربية 
ومـــركــــزتــه الـــمعــلـــمـة رنــــد غـــنـــايــــــم وعــــلـــى أداء الـــطــــالب الـمـتــمـــيــز.

طالب املدرسة يتألقون يف مرشوع مهارات التفاوض يف اللغة اإلنجليزية

بـالشـراكة مـع مدرسة שרת يف نتـانـيا شـاركـت مجموعة من
طالب الحوادي عرش فـي لقاء لتـعلـم مهـارات فـن الـتـفاوض
واإلقناع والذي مـن خـالله اكتسب الطالب العديد من مهارات
رسد القصص والتواصل وطرق استـخدامها بشكل ناجع ومؤثر.
يـعـــد هــذا الـلـقـاء تـكـمــلـة لسـلـسـلـة لـقـاءات ضـمـن

.Pathways مـشــروع
وحـــــضــــر الــــلـقــــاء وفـــــد مــــن وزارة التــربــيـــة
والتـعـليـم لتـوثـيـق الحـدث الـذي يهدف إىل تـشجيع تـعلم
واكتـــســاب مـــهــارات الـلـغــة االنجـلـيـزيـة الـمــحـكـية.

رافقت الطالب خالل اللقاء معلمة اللغة االنجليزية دانية مصاروة التي عملت عىل إخراج الـمرشوع 
إىل حيز التنفيذ. من الجدير ذكره أن مدير املدرسة د. وسيم برية والذي دعم املرشوع مـنذ بـدايــته 
قد أثنى عىل الجهود املباركة للمعلمة دانية مصاروة وطاقم اللـغة االنـجليـزيـة الـذي يـسعى دائـام 
لـتـوفري فــرص قيـمــة لتـحـفـيز الــطالب الكـتـساب مـهــارات لـغــويــة وحـيـاتــيـة مـتــنوعــة.
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األمسية الجامهريية لطبقة التاسع تالقي نجاحا كبريا

مببادرة مريّب طبقة التاسع األساتذة إبراهيم خضور، مجد عنابسة، نـور وتـد، مركـزة الطبـقة املعلمة 

نـهاية بيادسة ومـستشارة طبقة التواسـع الـمـعلمة شذا كـتاين أقـيمت أمسية جامهريية شارك فيها 

طيف كبري من أهايل الطالب والذين قـدمـوا مـحاضــرات وورشــات عـمل قيمة وشيـقـة للـطـالب. 

تـنـوعـت الـمحارضات والورشـات فتضمنت الرشيعة والقانون للدكتور أحمد قعدان، الرسم والفنون

للسيــد ولـيــد عويسـات، القـانــون والقـضـاء للـمحامي مـحـمد أبو طـعـمة عـلـــوم البـصـريـات

للـسيـد مسـعود مـلــحـم، ريـــاضــة الــغــوص للســيد مـؤيد أبو مخ، الـطب وعالـم الـهـاي تـك 

للسيد نسيم جرب، كيفية عمل الدماغ وتطوير درجات الذكاء للدكتورة ايناس قعدان ومجال املحاماة 

للمحامي نائل بيادسة.

مـن الجـدير ذكـره أن إدارة الـمدرسة ممثلة بـالدكتور وسيم بـرية قامـت بتـكريـم األهالـي عــلـى 

حضورهم وجهودهم املباركة حيث أن تخـصـيص جزء من وقتهم من أجل تثـقيـف وـتوعية الطالب 

فـي مجاالت مختلفة ليس باألمر املفهوم ضـمنا.
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مجموعة من طالب القاسمي يتميّزون يف مرشوع نحشون للعلوم

حصـلت طـالبات الـّصف الثاين عرش: مروة جيّويس، أماين أبومخ، عدن عثامنة، ليان كبها ورنا وتــد، 

وطـالب الـّصف الــحادي عشـر: ُعال غنايـم، رزان عيّـاط، سهـري قعدان، رؤيـا عثامنة، مايا قواسمي،

أحـمــد حبايــب، كرم كتانــي ومحـمد أبو عّمــار... عـىل شـهـادة امـتيــاز )תעודת הצטיינות(

وذلـك بـعـد مشاركتهم وتألقّهم الكبري يف مـرشوع نـحشـون للعلوم هذا العام. شارك الطلــاب فــي 

هذا املرشوع ضمن مجموعات صـغيـرة جًدا )2-3 أشـخاص فـي كل مجموعة( مـع مـرشـد مـؤهـل، 

حـيث تعـلّموا بـطريقة التـعلّم عن بعد بصورة متزامنة، مّدة ال تقل عن ساعة ونصف أسبوعيًا عىل 

مدار سنـة دراسية، حـصلوا من خالل اللقاءات عـىل التدريب الالزم من أجل استعدادهم المتحانات 

الثانويّة العاّمة »البجروت« لهذا العام. اشرتك الطالب يف املواضيع املختلفة التي يوفّرها املرشوع عن 

طريق معهد »مطاح«، هذه املواضيع هي: الرياضيـات واللغـة اإلنجليـزية )4-5 وحدات( والـفيزيـاء 

والكيمياء )5 وحدات(. يركّز املرشوع من طرف املدرسة د. أمجد أبو مخ ومن معهد مطاح الـمرشدة 

يرسى دسوقي.ويف لفتة مباركة من مدير املدرسة د. وسيم بريّة ومركّزي املرشوع، تم تـكريم الطالب 

الـمتميّزين يف املرشوع. يـذكر أن املرشوع يـمّرر منذ سنوات فـي املدرسة وقد القى نجاًحا كبريا عند 

الطـالب، كونه يثـريـهـم بشكل بارز يف املواضيع العلميّة املختلفة.
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نشاطات مختلفة
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سامسونج تل أبيب 
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مدرسة القاسمي
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 لطالب من املدرسة

يف ماراثون السالم 
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نشاطات
الفصل
الثاني

السنة الدراسّية

2018/2019م
1439/1440هـ

مدرسة
القاسمي ا
هلّية الثانوية

للتمّيز والقيادة
باقة الغربّية

بـاقـة الـغربـيـة 3010000، ص.ب. 62،

www.qasemi.net
04-628690904-6386615


