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املوظف

كلمة العدد

املثالي لعام 2008

إن أول ما تنزّل مــن الله جـ ــلّ
ج�ل�ال���ه ع��ل��ى رس���ول���ن���ا الكرمي
ب��واس��ط��ة ج��ب��ري��ل عليه السالم
قولـه تعال ـ ــى «اق���رأ باسم ربك
ال���ذي خ��ل��ق ،خلق اإلن��س��ان من
علق ،اق ــرأ ورب ــك األك��رم الذي
علم بالقلم علم اإلنسان ما لم
يعلم».
األخ��وة واألحبة :لقد أنعم الله عز وجل علينا بالعقل ،وهذا
العقل ال ًب ّ��د له من العلم ،وعليه فإنني أدع��و كل شخص وكل
طالب وطالبة في هذه املدرسة ،أو غيرها أن يتحلى بسالح العلم
وان تكون احلكمة ل��دى كل واح��د فينا «أن تعرف ش��يء عن كل
شيء وان تعرف كل شيء عن شيء» وهذا يعنى الثقافة والعلم
بنفس الوقت ،ويقولون «إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمح ًا ،وإذا
أردت أن ت��زرع لعشر سنوات ف��ازرع شجرة ،وإذا أردت أن ت��زرع ملئة
عام ف��ازرع أنسانا» وه��ذه مدرستنا الغالية «امل��دارس النموذجية
العربية» حتقق احللم الذي لطاملا انتظرناه ،فها هي تخرج الفوج
تلو اآلخ��ر آخ��ذة على نفسها العهد ب��أن تبقى اللبنة األساسية
واألساس القوي في العلم لطلبتنا وأبنائنا األعزاء.
أن هناك أمورا كثيرة يجب علينا تعلمها فمنها يجب أن تعلمنا
احلياة أن ال نركع عند حدود اليأس  ...وان يعلمنا الزمن  ...أن ال
نكون ضعفاء أمام احملن  ...وان تعلمنا اإلرادة  ...أن يكون كل واحد
منا صلب ًا قوي ًا كاحلجر  ...وان يعلمنا القلم  ...أن نكتب الكلمات
دون خ��وف أو وج���ل ...وان يعلمنا ال��وط��ن  ...أن نقف صامدين
أمام الريح واإلعصار ...وان يعلمنا احلب  ...أن نفتح قلوبنا لكل
البشر.
وإن��ن��ي وع��ب��ر صفحات مجلتكم الكرمية ألمت��ن��ى للجميع طلبة
وأعضاء هيئة تدريس وإدارة النجاح والتقدم واالزدهار.
الدكتور هيثم العبادي
مساعد رئيس جامعة عمان األهلية
ولي أمر الطلبة :مرام وباسل وحمد العبادي

البرنامج األجنبي IGCSE

لفضي للمدارس للعام  2008مت افتتاح البرنامج األجنبي
مبناسبة اليوبيل ا ّ
ثامن والتاسع بعد أخذ املوافقات من جامعتي كامبردج
للصفوف السابع وال
والتعليم ،حيث التحق عدد من الطالب في البرنامج،
وأدكسل ووزارة التربية
ويقوم بتدريس الطالب هيئة تعليمية مؤهلة

سميـرة سويدان

رجاء السراج

ترسيخ ًا لهذا املفهوم وتأكيدا على أهمية خلق املنافسة وروح اإلبداع بني
وبناء على مقاييس ومعايير معينة منح
املوظفني في مدارسنا ،فإنه
ً
هذا اللقب للسيدة سميـرة سويدان معلمة اللغة العربية والسيدة رجاء
السراج مسؤولة قسم التدريب والتطوير .نبارك لهمـ ــا  ...ونتمنى أن
يزيد عدد املوظفني املثاليني كل عام للرقي باملدارس واملجتمع.

اليوم التربوي السادس
داتنا لليوم التربوي السادس الذي سيكون حتت شعار:

ضمن إطار استعدا

«املعلم العربي بني الواقع والطموح»
وجهة نظر أردنية

سبت املوافق  ،2009/4/25-24حتت رعاية الدكتور
والذي سيقام يوم ال
احملاضر الرئيس في فعاليات هذا اليوم ,وتقوم
جواد احمد العناني
بوي باالتصال املباشر بجميع امل���دارس احلكومية
جلنة ال��ي��وم التر
مرة ،لضمان جناح اليوم التربوي تربوي ًا وتعليمي ًا
واخلاصة بصورة مست
ختيار أفضل املشاغل التربوية املفيدة واملتطورة،
وتدريب ُا ومشاركة؛ وا
ستاذة التربويني إللقاء احملاضرات النافعة ورعاية
وانتقاء أفضل األ
اليوم التربوي.

التوسعة اجلديدة للمدارس
مازال العمل مستمر ًا في إنهاء
(املبنى اجلديد) توسعة املدارس
حيث مت إن��ه��اء العمل باملرآب
والصالة الرياضية األوملبية/
ك���رة ال��س��ل��ة ،وم��ك��ات��ب ل��ل�إدارة
وص��ف��وف للبرامج األجنبية،
أن يبدأ الدوام في املبنى اجلديد بداية العام الدراسي .2010/2009
على

e-mai l: arab_ mode l_scho ols@h otmai l.com

www.ams.edu.jo

نشاط أسبوع القـ ـ ــدس

احملاضرات
ألقى عدد من احملاض
التربوية وهي كالتالي:

رات في بداية العام الدراسي لتبادل اخلبرات

عنوان احملاضرة

< تعارف – تعليمات إدارية
< مشغل تطوير الوصف الوظيفي

< تعليمات إدارية –نظام داخلي
< املصطلحات التربوية
< التخطيط للتدريس

< اإلصغاء النشط

< حتليل احملتوى
< األهداف السلوكية

< دفاتر التحضير
< اإلدارة الصفية
< أنشطة ممتعة في تدريس الرياضيات

< القياس والتقومي
< الرؤية اجلديدة الستراتيجيات التقومي
وأدواته في إطار ضمان اجلودة
< القوانني الصفية واملدرسية
< جسمك ال يعرف كيف يكذب

< كيف نحد من مشاغبات الطلبة؟
فن التعامل مع الطالبات

اسم احملاضر

املديرة مليا أبو عايشة
املديرة مليا أبو عايشة
املديرة مليا أبو عايشة

السيدة رجاء السراج
السيدة رجاء السراج
األستاذ زهير مهيار
السيدة رجاء السراج

األستاذ مصطفى سليمان
األستاذ مصطفى سليمان
األستاذ مصطفى سليمان

األستاذ مصطفى سليمان
د.مفيد أبو موسى
د .بهجت التخاتنة
األستاذ صبحي خميس
اآلنسة سمية أبو حمدية
عال نعيم  +نور جمعة
أنور رشيد

نشاطات املدارس و الروضة
لقاء تعـارف
لقاء تعارف في بداية العام الدراسي بني أولياء األمور
مت تنظيم
اإلدارية والتعليمية في الروضة مت فيه انتخاب مجلس
والهيئتني
مهات واطالع األهالي على تطور أطفالهم أكادمييا وسلوكي ًا.
األ

نشاط األلوان

باأللوان وتعميق إحساسهم بها ،أقيم في القسم
بهدف تعريف أطفال الروضة
املوافق  ،2008/10/9حيث ارتدى األطفال مالبس
نشاط اللون األحمر يوم اخلميس
حضار فاكهة حمراء وتلوين رسومات باللون األحمر.
حمراء وإ

شهـر رمضـان املبارك
مبناسبة حلول شهر رمضان امل��ب��ارك ،أقيم
نشاط (اليوم الرمضاني) ،حيث صام أطفال
الروضة لغاية الساعة العاشرة صباح ًا ،مت
اإلف��ط��ار بعد ق��راءة ال��ق��رآن ،ودع��اء الطعام،
وتناول التمر والقطايف ،ثم استقبال املسحر
ب��ط��ب��ل��ه .ب��ع��د ذل���ك ق���ام األط���ف���ال بحضور
ومساعدة األهل عمل فوانيس رمضان،وهالل
شهر رمضان ،وقدم الطالب أناشيد دينية.
الفضيل نال األطفال الذين شاركوا بها شهادات
كما أجريت مسابقة رمضانية خالل الشهر
تقديرية.

ش����ارك أط���ف���ال ال���روض���ة ف���ي نشاطات
أسبوع القدس في الفترة ما بني -10/16
 10/23حيث تع ّرف األطفال على املدينة
املقدسـ ــة م��ن خ�ل�ال ب��ع��ض األنشطة
التي تناسب أعمارهم مثل :عمل دفتر
صور ملدينة القدس ،أعمال يدوية ،قراءة
قصص عن القدس ،إفطار تراثي ،حيث
ق��ام مجلس األم��ه��ات ب��إع��داد املعجنات
لألطفال ،واملشاركة في البازار اخلاص بالقدس.
داخل الروضة ،وتقدميها

االحتفاالت بالعيد

احتفلت الروضة بعيد الفطر
السعيد بحضور أولياء األمور
حيث ارت���دى األط��ف��ال مالبس
العيد واحضروا كعك العيد ومت
توزيع الهدايا على األطفال.

نشاط يوم األجداد

أقيم نشاط اجلدات واألجداد يوم
اخلميس  ،2008/10/30حيث قام
مجلس األمهات بتوزيع بطاقات
شكر لألجداد من إع��داد عضوات
امل���ج���ل���س وت�����ق�����دمي احل���ل���وي���ات
والهدايا للضيوف ،وقام األطفال
ب��ت�لاوة س����ورة ال��ف��احت��ة والسالم
امللكي وت��ق��دمي األغ��ان��ي اخلاصة
عمل مسابقات اشترك فيها األجداد مع األطفال.
باألجداد ،كما
وحدة الغذاء والتغذية

لغذاء والتغذية قامت الروضة يوم اخلميس 2008/11/5
تطبيق ًا لوحدة ا
ماعي ملشتقات احلليب واألل���ب���ان ،وأي��ض��ا ي��وم اخلميس
بعمل ف��ط��ور ج
 2008/11/بعمل سلطة خضار تطبيق ًا ملجموعة اخلضار.
13

هل هاللك يا رمضان ...

كس طابع شهر رمضان املبارك في امل��ودة والرحمة

في أج��واء أسرية تع
واأللفة أقيمت األنشطة التالية:
شهر الكرمي من خالل حضور املسحراتي واألناشيد
 - 1االحتفال ببدء ال
الدينية.
جمع التبرعات املادية والعينية ضمن شعار كلنا أهل.
-2
كرمي مت توزيع الهدايا على جميع طالب املرحلة
 - 3في نهاية الشهر ال
األساسية الدنيا احتفا ًال بعيد الفطر السعيد.

العربية حتتفل بعيد األضحى
امل��دارس النموذجية
املبارك وأداء مناسك احلج

احتفلت املدارس النموذجية
ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��ي��د األضحى
املبارك ،وأدى طلبة املرحلة
األس��اس��ي��ة ال��دن��ي��ا مناسك
احل��ج بحضور أول��ي��اء أمور
الطلبة وال��ض��ي��وف الكرام
ف����ي ال���ص���ال���ة الرياضية
املغلقة في املجمع الرياضي
اإلسالمي احلنيف وتعريف الطلبة بكيفية أداء
للمدارس تعميق ًا ملبادئ الدين
 2مناسك احلج

ً
ً
أهال
وسهال

زيارات علميـة

قام طلبة الصف األول
األس��اس��ي م��ن مدارس
ال���ب���ك���ال���وري���ا ب���زي���ارة
إل������ى ق���س���م امل���رح���ل���ة
األساسية الدنيا حيث
جت����ول����وا ف����ي مرافق
املدرسة وتناولوا وجبة
الفطور في الكفتيريا
ولعبوا ألعابا رياضية
شيقة مع طلبتنا.

حديقة احليوان

بزيارة حديقة احليوان في متنزه غمدان ،حيث
قام طالب الصف الرابع
اهدة الطلبة حليوانات ال تعيش في بيئتنا مثل:
هدفت الزيارة إلى مش
ومتكينهم أيضا من رس��م وكتابة سالسل غذائية
األس��د والفهد وال��دب،
دوها في احلديقة ورؤيتهم إلى شكل وموقع احلواس
للحيوانات التي شاه
في احلديقة .ويذكر أن هذه الزيارة تأتي كنشاط
عند احليوانات املختلفة
دعم لوحدة البيئة في منهاج العلوم للصف الرابع.
م

املركز الوطني للبحوث الزراعية

زيارات
ضمن األنشطة املنهجية التي تربط حياة الطفل بحياته العملية
نظمت املرحلة األساسية الدنيا الزيارات التالية:
 - 1زي���ارة الطلبة ملتحف األط��ف��ال حيث ت��ن��اول��وا وجبة اإلف��ط��ار في
حدائق امللك حسني ّ
ثم زاروا املتحف واطلعوا على أجزائه املختلفة
واستمتعوا من خالل استخدام بعض األدوات واملواد وإجراء بعض
التجارب البسيطة حيث استمتع األطفال بالزيارة.
 - 2ضمن حتقيق نظام غذائي متوازن أثناء وجبة اإلفطار متّ زيارة
مطعم البيتزا دومونيز حيث اختار األطفال اخلضار التي يحبونها
في صنع البيتزا (صحتني وعافية).
 - 3أقام طلبة الصف الثاني األساسي إفطارا جماعي ًا تعلم فيه الطلبة
كيفية صنع الشطائر املختلفة وتنظيم املائدة وآداب الطعام .شكر ًا
معلمتنا ...

لقاءات واجتماعات
على التواصل املستمر بني األه��ل واملدرسة متّ تنظيم
حرص ًا من امل��دارس
اللقاءات الفردية واجلماعية ضمن مواعيد محددة منها:
 لقاء التعارف بني األهل والهيئة اإلدارية والتدريسية.1
ألمور ،حيث اطلع األهل على نتائج أبناءهم و مالحظات
 - 2لقاء أولياء ا
معلماتهم.

دورة تقوية
< بناء على حتليل نتائج
االمتحانات التشخيصية ملادة الرياضيات للفصل
الدراسي األول للعام
الدراسي  2009/2008وبناء على امتحانات الشهر
األول ،فقد مت تعيني م
علمة لتقوية الرياضيات ملعاجلة حاالت الضعف
في هذه املادة والتي
حتتاج إلى تأسيس في املهارات األساسية للطلبة في
الصفوف من الرابع
حتى الثامن ،وقد مت التحاق عدد من الطلبة في
هذا البرنامج ،حيث مت
تخصيص ثالث حصص دراسية لكل طالب خالل
الدوام املدرسي ،وقد
بدأنا جنني نتائج طيبة تعتبر ثمار ًا لهذه التجربة
األمر الذي يدعو إلى
تطوير وإج��راء تعديالت على هذه التجربة التي
نتمنى تقدمها في الفصول التالية أكثر فأكثر.
< شاركت الزميلتان (ا
ميمة الكسواني) معلمة األحياء لصفوف التاسع
والعاشر و (دعاء درو
يش) معلمة الرياضيات لصفوف اخلامس والسادس،
بالدورة التدريبية التي
تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمني اجلدد
ملدة أسبوعني ،والتي ت
هدف إلى تدريب املعلمني واملعلمات مبجاالت عدة
مثل :اإلدارة الصفية،
التخطيط ،استراتيجيات التدريس واستراتيجيات
التقومي وإع
��داد االمتحانات والتي نتمنى أن تنعكس على وا
ق
��ع
غرف
3
الصف في مدارسنا.

الثانوي العلمي املركز الوطني للبحوث الزراعية،
زار طلبة الصف األول
ريف الطلبة ومشاهدتهم خلطوات زراع��ة األنسجة
حيث هدفت إل��ى تع
جتفيف النباتات واستخالص ) (DNAمن األنسجة
النباتية ،وكذلك كيفية
ساب كمية املواد العضوية في املواد الغذائية،وأخيرا
النباتية ،ثم كيفية ح
من خلو عينات مختلفة من مسببات األمراض،
تعرفهم إلى طرق التأكد
تأتي كنشاط الصفي مل��ادة األحياء للصف األول
ويذكر أن ه��ذه ال��زي��ارة
الثانوي العلمي.

اجلمعية العلمية امللكية

صف األول الثانوي العلمي اجلمعية العلمية امللكية،
زارت طالبات ال
إلى التعرف عن قرب عن كيفية قياس COD
حيث هدفت هذه الزيارة
على كمية املواد العضوية في عينات مختلفة من
و  BODللتعرف
زيارة قسم فحص دقة األجهزة (ال��وزن ،الضغط،
املاء ،وكذلك متت
تمت ال��زي��ارة بجولة في قسم الكشف عن األحياء
احل���رارة) ،واخت
من العصائر ،وتأتي هذه الزيارة كنشاط مدعم
الدقيقة في عينات
علوم األرض والبيئة للصف األول الثانوي العلمي.
ملادة األحياء و

رحلة ترفيهية
< ق����ام����ت ال�����روض�����ة برحلة
ترفيهية إل��ى مدينة األلعاب
(درمي بارك)
< ق��ام��ت ال��روض��ة ب��زي��ارة إلى
مسجد امل��ل��ك احل��س�ين طيب
الله تراه.

متحف األطفال

األطفال في حدائق احلسني ،وقد استمتعت أنا
هبت إلى متحف
ذ ُ
حيث شاهدنا األجهزة العلمية املختلقة ،أجهزة
وأصدقائي كثيراً،
ذلك املجموعة الشمسية وتعرفنا كيف تدور األرض
اجلسم كطاقة وك
الشمس ،األمر الذي يفسر تعاقب الليل والنهار
حول نفسها وحول
األربعة ،أما في الرياضيات فتعرفنا إلى الرموز
وتعاقب الفصول
يستخدمها الفراعنة بدل األرقام واحلروف ،وفي
واإلشارات التي كان
فقد شاهدنا املغناطيس الكهربائي ،وقد أعجبت
مجال الفيزياء،
سعدت كثير ًا بهذه الزيارة ،و أود من كل قلبي أن
بفكرته كثيراً ،لقد
واتي قمن مبرافقتنا بهذه الزيارة وكذلك اشكر
اشكر معلماتي الل
في ه��ذا املتحف ،وال��ذي يعتبر بحق مركز علمي
جميع العاملني
متميز في بلدي.
زيارة نظمت لطلبة الصف السادس في مدارسنا
ويذكر أن هذه ال
كنشاط ال صفي مدعم ملادة العلوم

زيارة علمية للجامعة األردنية

مختبر كلية العلوم فيها ،فجأة أصبحت األمنية حقيقة ،انطلقنا
إلى اجلامعة األردنية ،متشينا في شوارعها ،زرنا مختبرات قسم
اجليولوجيا ،تعرفنا على أنواع الصخور وشاهدنا عينات من البيئة
األردنية ،وزرنا كذلك متحف العلوم احلياتية وتعرفنا على أنواع
الكائنات احلية ،لقد كانت زيارة علمية ال تنسى.

في يوم بينما كنا نأخذ حصة ،كنا نتمنى أن يكون أستاذها غائب ًا

لتعبنا في ال��دراس��ة ،متني ًا أن نكون طالب جامعة ،نذهب حسب
ج��دول محاضرات معني ،متنينا أن متر األي��ام بسرعة لالنتقال

إليها سريع ًا فجأة دخلت رئيسة القسم العلمي واستأذنت لقطع

بقلم الطالبة مجد القرنة
/1ث /العلمي ج

احلصة ،وأبلغتنا بأننا سنغادر اآلن إلى اجلامعة األردنية لزيارة

يوم املهمات العلمية الثالث

أقامت امل��دارس ي��وم السبت  2008/11/22يوم
املهمات العلمية الثالث )(Science Day
والذي تقيمه املدارس متشي ًا مع النظام الذي
اعتمدته وزارة التربية والتعليم منذ أربع
سنوات لتعديل آلية احتساب العالمات ،حيث
جعلت م��ا نسبته  %40م��ن مجموع العالمات
الكلية للمهمات التي يكلف املعلمون الطلبة
ب��ه��ا ،ح��ي��ث ت��ه��دف ه���ذه امل��ه��م��ات إل���ى تنمية
م��ه��ارات مختلفة عند الطلبة م��ث��ل :البحث
واستخدام املراجع العلمية املختلفة ،والعمل
ال��ي��دوي وم��ه��ارات العمل اجل��م��اع��ي ،ف��ي هذا
اليوم انتقل الطلبة من جو غرفة الصف إلى
ج��و امل��ؤمت��ر العلمي ،حيث أقيمت املسابقات
في ص��ور وم��ج��االت مختلفة في نفس الوقت
وهي املناظرات باللغتني العربية واالجنليزية
وامتحانات املستوى في الرياضيات والعلوم
وق��ي��اس ال���ق���درات ( )I.Qوم��س��اب��ق��ة الكوالج
وأي��ض��ا مسابقة امل��ه��م��ات ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ث��م مت
ع��رض ع��دد م��ن األع��م��ال احمل��وس��ب��ة ف��ي مواد
ال��ع��ل��وم املختلفة ،وي��ذك��ر ان��ه ب���دأت فعاليات
اليوم بفقرة علمية لطالبات الصف الثامن
وعرض محوسب يناسب هذا اليوم قام بإعداده
الطالب عالء حنون احد الطلبة املتميزين في
مجال احلاسوب في مدارسنا .وقد كانت نتائج
املسابقات والفعاليات على النحو التالي:
 - 1مناظرة اللغة العربية ف��ازت بها الطالبة
صبا العسلي من الصف العاشر (د).

 - 2مناظرة اللغة االجنليزية فاز بها الطالب
سيف مرعي من الصف التاسع (أ).
 - 3امتحان الرياضيات فاز به الطالب حامت
حزينة من الصف العاشر (ب).
 - 4امتحانات ال��ذك��اء الرياضيات ف��از ب��ه كل
من من الطالبة شروق السكر من الصف
التاسع (ج) والطالب يزن عبد الرحمن من
الصف العاشر (أ).
 - 5امتحان العلوم فاز به الطالب كرمي مهيار.
 - 6أفضل وسيلة فيزياء الطالب رامي العبيدي
صف عاشر (أ).
 - 7أف��ض��ل وس��ي��ل��ة ف��ي��زي��اء ال��ط��ال��ب جعفر
الرشدان صف تاسع(ب).
 - 8أفضل وسيلة كيمياء الطالبني فادي حنا
وشريف السالمية صف تاسع (ب).
 - 9أفضل وسيلة علوم ارض فاز بها الطالب
محمد احلافظ صف تاسع ( أ) والطالبتني
وجد سمارة وزينب الرزق.
 - 10أفضل وسيلة أحياء الطالب بشار معايطة
صف تاسع.
 - 11أفضل وسيلة أحياء ف��ازت بها الطالبات
هيا الديب ،صبا العسلي ،بنان اجلنابي،
منى علوش صف عاشر.
 -12مسابقة ال��ك��والج ف��از بها ال��ط��ال��ب بالل
اكميل صف عاشر (أ).
 -13مسابقة أج��م��ل بوستر ف��از بها الطالب
طارق السراج صف تاسع (أ).
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أما نتائج العروض احملوسبة فكانت على النحو
التالي:
-1
الريا
ضيات الطالبة روزان أبو صالح صف
تاسع (د).
 - 2الفيزياء الطالبات كرسيتنا مدانات ،عطاف
املطوبسي ،نور عساف صف تاسع (ج).
 - 3الفيزياء الطالبتني سمية ال���راوي ،بنان
اجلنابي صف عاشر (د).
 - 4األح��ي��اء ال��ط��ال��ب محمد م��ه��دي الصف
التاسع (ب).
 - 5علوم ا
ألرض
ال
طالب
س
ليمان أب��و حسان
صف تاسع (ب).
ويذكر انه مت إعطاء محاضرتني في هذا اليوم،
األول���ى بعنوان «ال��غ��ذاء ف��ي مرحلة املراهقة»
حيث متت استضافة السيدة فاتن احلاج رئيسة
قسم التغذية في مستشفى اجلامعة األردنية،
والثانية بعنوان «كيف تقلع عن التدخني» حيث
متت استضافة محاضر من اجلمعية األردنية
ملكافحة التدخني.
أما اجلهات الداعمة لهذا اليوم والتي نقدم لها
الشكر اجلزيل فهي:
 - 1املهندس نبيل اشتي التميمي.
 - 2السيد حسام مناع.
 - 3الدكتـور هيثم العبادي.
 - 4شركة مياه املروى.
 - 5شركة احمد عرموش لالستثمارات.
 - 6شركة رمال تورز للسياحة والسفر.
 - 7شركة مطاعم املنقل.
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صالة االستسقاء

أقامت امل��دارس
بإشراف قسم التربية
اإلس�لام��ي��ة ص�ل�
اة اس��ت��س��ق��اء للطلبة
حيث تضرعوا ل
له تعالى بإنزال الغيث
على البالد.

للغة العربية

زيارة مجمع ا

��اب��ع مجمع اللغة
اب ال��ص��ف ال��س
زار ط�ل�
ى أق���س���ام املجمع
ي��ة وت���ع���رف���وا ع��ل��
ال��ع��رب��
املختلفة.

املسا

بقات الرياضية والفنية

 150 ×4من الصف السادس

امللكي

جلغراف
ألساسي
ملركز ا
ا
زيارة ا
الصف السابع تعرفوا
ي حيث
ب
ا
�ل
ط
��ي امللك
صطحاب
حل التي
غ��راف
را
ا
مت ة امل��رك��ز اجل�� اجلغرافية وامل  ،و ُطلب
ل��زي��ار
في ذلك
خلرائط
ة
ا
الزيارة
كيفية إنشاء هزة املستخدم رير عن
داد تقا
ج
ها على
أل
فيها وا
ب إع
حو
مت ّر لك من الطال سئلة التي طر وإجابات
ذ
أل
ي امللكي
بعد ستفادوا منها وا جلغراف
ي املركز ا
ا
وما صصني ف
خ
املت ألسئلة.
تلك ا

< وحقق فريق التتابع
موذجية العربية بدعوة فريق
والسابع على املركز الثالث.
< قامت املدارس الن
الشقيق الذي شارك بالدورة
لتتابع  1 × 4كيلو للمرحلة
كرة السلة الكويتي
< وش���ارك ف��ري��ق ا
 2008ومت ال��ل��ق��اء األخوي
ب��ن�ين وب��ن��ات وح��ص��ل فريق
امل��درس��ي��ة ب����األردن
األس��اس��ي��ة ال��دن��ي��ا
ك��رة السلة للمدارس وفريق
ال��راب��ع وفريق البنني على
ال��ودي بني فريق
البنات على املركز
ل����ك ف���ي ب��ط��ول��ة الضاحية
الكويت الشقيق.
امل���رك���ز ال��ث��ام��ن وذ
ع���دد ًا م��ن امل���دارس للقيام
رس
< استضافت امل���دا
مبدرسة بيسان.
��ك��رة ال��س��ل��ة ل��ف��ري��ق الذكور
مب��ب��اري��ات ودي����ة ب
سباحة جلميع امل��راح��ل بنني
< وش���ارك ف��ري��ق ال
النتائج على النحو التالي:
واإلناث ،وكانت
سباحة للمدارس األرثوذكسية
يق
فر
مل���دارس (ذك���ور) على كل من
وبنات ببطولة ال
 - 1ف��وز ف��ري ا
يق الكلية العلمية اإلسالمية.
وحقق نتائج طيبة.
ترسانطة ،وفر
رس (إن���اث) على ك��ل م��ن فريق
��اب ال��ق��وى جل��م��ي��ع امل����دارس
 - 2ف��از ف��رق امل���دا
< أم���ا ب��ب��ط��ول��ة ال��ع
ترسانطة ،واملدارس العمرية.
يق امل��دارس وحصل الطالب
املدارس
اخلاصة شارك فر
ولة التعليم اخل��اص للعام
بط
يات
عال
ف
< ضمن
صف العاشر على امليدالية
بطولة كرة السلة تأهل فريق
عماد عمار من ال
 2009/2008في
ثمانية بعد أن فاز على مدرسة
ضية مبسابقة الوثب الطويل.
مدارسنا لدور ال
الف
ميية الدولية ومدارس العروبة
ع���دو ف���ازت ال��ط��ال��ب��ة سارة
األكاد
< وف���ي س��ب��اق 100م
 king acadeبدعوة فريق كرة
< قامت مدارس my
الصف التاسع باملركز الرابع.
محافظة من
ركة في مباريات ودية أخوية.
القدم للمشا
عدو فازت الطالبة روند صبيح
عاب
ال
رس العمرية بنات بدعوة فريق
< وفي سباق 200م
< قامت مدا
األساسية الدنيا واألساسية
األول الثانوي باملركز الرابع.
القوى للمرحلة
من الصف
���دارس النموذجية العربية
قد قامت الطالبات <بتغليف
العليا وحصلت امل
< أما الفن واملهني ف
لية ذهبية وفضية وبرونزية.
على ( )15ميدا
مبناسبة شهر رمضان املبارك.
��ارا ج��رار صف ثالث – سارة
التمر وتوزيعه
ي
وال��ف��ائ��زون ه��م:
القدس ش��ارك طالب وطالبات
< مبناسبة أسبوع
كحالة صف ثاني.
ثالث – سدين ع�لاون��ة صف
بقة الفنية التي أقيمت بهذه
< ك��رم احمد ص��ف
امل��دارس في املسا
ثالث.
املناسبة بلوحات فنية رائعة.
رابع – ندى احلياري صف
< دانه العامرية صف
بقة فنية لرسوم األطفال من
< كما أقيمت مسا
ثامن.
تى السابع وشارك فيها ()55
الصف األول وح
< ساندرا زيادة صف ثامن.
ابع  150 ×4للصف الرابع
< وح��ق��ق ف��ري��ق التت
طالب وطالبة.
واخلامس املركز الثاني.

ري حيث شاركت الطالبات
< أقيم ال��ب��ازار اخلي
شعبية وقامت مجموعة من
ببيع امل��أك��والت ال
املناقيش الساخنة وتقدميها
األم��ه��ات بصنع
للحضور.
��ات بصنع ق��ل��م دم���ى األزي���اء
< ش��ارك��ت ال��ط��ال��ب
باألزياء الشعبية بطريقة
الشعبية للتعريف
شيقة وجميلة.
باملدارس مبسابقة مدارس
< ش��ارك فريق الفن
فاز الطالب خالد وليد سليق
الرائد العربي و
الصف الرابع باملركز الثالث.
من
رس مبسابقة الرسم للمدارس
< وشارك فريق املدا
طالبة جود حمودة من الصف
العمرية وفازت ال
ول في فئتها وف��ازت الطالبة
الرابع باملركز األ
الصف السادس باملركز األول
فرح البشيتي من
طالبة بانا عليان من الصف
في فئتها وفازت ال

التاسع باملركز الثالث.
مبسابقة زها الثقافي وفازت
< شارك فريق الفن
ويل من الصف األول كما فازت
الطالبة زين الط
عال قصي من الصف السادس.
الطالبة
سابقة الرسم التي أقامتها
< شاركت امل��دارس مب
حصلت الطالبة فرح يوسف
جلنة يوم القدس و
صف ال��س��ادس والطالبة بانة
البشيتي م��ن ال
الصف التاسع على التميز
نضال عليان من
في لوحاتهن.
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أوائل الطلبة

لوحة شرف املديرة

لى مستوى املراحل التعليمية:
ضم أسماء الطلبة املتميزين ع
لوحة ت
وية تشجيع ًا للطلبة للوصول
دنيا ،األساسية العليا و الثان
األساسية ال
إلى التميز واإلبداع ،وهم:
الصف الثالث األساسي (أ)
 -1طارق حسن رمضان /
الصف الثالث األساسي (ب)
 -2دميا حيدر اجلميلي /
 /الصف الرابع األساسي (أ)
 -3جود راشد دروزة
صف اخلامس األساسي (ب)
 -4حس ــام سليم شحـادة  /ال
الصف الثامن األساسي (د)
 -5ليال مؤيد أبو صالح /
الصف التاسع األساسي (أ)
 -6محمد كفاح احلافظ /
ف األول الثان ـوي العلمي (ج)
حنني هيثم املنايصة  /الص
-6
الصف األول الثانوي ( ITب)
دانيا مصطفى أبو الروس /
-7

كرمت مدار
والتميز.

سنا األوائ��ل على الشعب

رمضان كرمي

حتف ً
يزا لطلبتنا على التفوق

مدارسنا في القلب

اس��ت��ض��اف��ت امل�������دارس 60
يتيم ًا من مركز (صويلح)
ف��ي إف��ط��ار رمضاني نظمه
ق���س���م ال����ع��ل�اق����ات العامة
وق���س���م اإلرش�������اد ومجلس
الطلبة ومجلس األمهات
حيث تناول اجلميع وجبة
اإلف����ط����ار و مت����ت معايدة
األيتام من تبرعات الطلبة.

قام عدد من الطلبة اخلريجني للعام  2008بالتطوع
للعمل لدى املدارس قبل بداية عامهم الدراسي اجلامعي
األول ،حيث ثابروا على االلتزام بالدوام في املدارس
ملساعدة قسم العالقات العامة في استقبال وتعريف
الزوار والطلبة اجلدد باملدارس وأقسامها وأنشطتها.
اخلريجون هم :مجاهد الشايب ،أسيل عرفات

أسبوع القدس

قوافل اخلير
< مبنا
سبة شهر رمضان املبارك قامت املدارس
من خ
الل مجلس الطلبة وقسم اإلرشاد
وأولياء
األمور واملعلمني بجمع التبرعات
النقدية والعينيةّ ،
ثم توجهت مجموعة
من ال
طلبة وأولياء األمور واملعلمني إلى
مخيم
الطالبية (منطقة زي��زي��ا) حيث
وزع طالبنا املعونة على املخيم.
< وق���د
ق��ام��ت م���دي���رة امل�����دارس بتوزيع
شها
دات الشكر والتقدير جلميع الطلبة
امل
شار
كني في حملة (قوافل اخلير).

مجلس اآلباء واملعلمني

من األحد  2008/10/19إلى اخلميس 2008/10/23
أقامت املدارس النموذجية العربية أسبوع القدس مبناسبة ذكرى حترير القدس
على يد صالح الدين األيوبي أبرزت فيه الدور الهاشمي واالجنازات العظيمة
التي تقوم بها اململكة األردنية الهاشمية في الدفاع عن املقدسات اإلسالمية

مت تشكيل مجلس اآلباء واملعلمني في بداية العام الدراسي احلالي الذي
ق��ام ب��دور فاعل في إجن��اح قوافل اخلير وإف��ط��ار اليتيم وتنظيم أسبوع
القدس وقطف الزيتون.

وأعمار القدس الذي تبنته العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة.
كما ألقيت في النشاط كلمات في اإلذاعة املدرسية وأجريت مسابقة ثقافية عن
تاريخ املدينة املقدسة ،وأقيم بازار خير ومسابقة للرسم قام بها طالب املدارس،
واختتمت الفعاليات بعرس مقدسي يظهر العادات والتقاليد التي تتم في
هذا العرس ،حضر النشاط العديد من أولياء األمور كما شارك في النشاط
مجلس األمهات واملعلمني وكان لها اكبر األثر في توعيه الطالب بهذه املناسبة

محاضرات علمية

< متشي ًا مع احلملة الو
طنية للتوعية حول سرطان الثدي أقامت املدارس
النموذجية العربية محا
ضرة علمية لطلبة الصف العاشر واألول الثانوي
وأولياء األمور ،قدمتها
الدكتورة ابتهال السعودي طبيبة الكشف املبكر عن
سرطان الثدي في مركز
احلسني للسرطان بالتعاون مع ممرضة املدارس
السيدة روال عساف.
< وأيضا أقامت ممرضة امل��
دارس محاضرة بعنوان «أهمية اإلفطار املتوازن»
حيث عرفتهم على أ
همية تناول اإلفطار الصباحي ،وأهمية تناوله قبل
احلضور إلى املدرسة ،وعر
فتهم أيضا بسلبيات تناول السكاكر صباح ًا وأثناء
الدوام املدرسي
حيث دعتهم إلى ضرورة التقليل من هذه األطعمة.
< ومحاضرة ع
لمية
عن
ال
تهاب الكبد الوبائي لطلبة الصف األول الثانوي.
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العظيمة.
ساهمت وال��دة الطلبة رام��ي وه��ادي ب��در ب��ورت��ام ب��اع��داد محاضرة وص��ور عن
مدن فلس ـطــني احملتــلة باستخــدام احلاســوب وعــرض  Data showفشكــر ًا
جــزي ـ ًال لها.

مشاعل على الدرب

نعي شابة
فقدت أس��رة امل��دارس النموذجية العربية
إحدى طالباتها املتميزات نهلـ ــة مصطفى
أب��و ال ــرب ب��ح��ادث سي ــر مفج ــع وذلك
يـ ــوم اجلمع ـ ـ ــة املوافق  .2008/9/26والتي
أس��رت قلوب جميع معلميها وأصدقائها،
حيث ك��ان��ت ت��ش��ارك ف��ي جميع األنشطة
املدرسية خاصة فقرة التراث الشعبي ،فهي
دربت فريق املدارس للفنون الشعبية على
م��دى سنوات سابقة وكانت نعم الطالبة
امللتزمة املؤمنة بقضية حفظ التراث واالستمرار في تطويره ألنه ذاكرة
الشعوب وحضارتها ،وكانت إح��دى أعضاء فريق السلة واليد في املدارس
وشاركت في جميع املباريات الداخلية على مستوى املدرسة واخلارجية على
مستوى املدارس.
لك اجلنة يا نهلة ولذويك الصبر والسلوان

مبرور  40يوم على وفاة الطالبة نهلة أبو الرب

أقامت امل
��دارس النموذجية العربية حفل استذكار للطالبة نهله أبو الرب
إحدى
طالبات الصف األول الثانوي إدارة معلوماتية التي توفيت إثر حادث
مؤسف
يوم
ا
جلمعة
9/26
 2008/وحضر احلفل طالبات املرحلة الثانوية
ومجلس ا
ألمهات وأهل الطالبة وألقت مديرة املدارس كلمة حتدثت فيها عن
مناقب ال
فقيدة ودروها االيجابي في املدارس وأهمية استذكار املوت حق على
كل إ
نسان،
وكما
ألقت
بعض
ال
طالبات كلمات ،ومت عرض صور للطالبة ،وفي
ختام
ا
حلفل
تال
ا
ألستاذ عماد الزقيلي آيات من الذكر احلكيم وحتدث عن
املوت مذكر ً
ا بأن نهاية اإلنسان املوت وعلينا أن نعمل لتلك اللحظة وختم
كالمه بالدعاء للطالبة بالرحمة وجلميع املسلمني.

مسبح املدارس النموذجية العربية
املجمع الرياضي
يعلن عن عقد
واعيد دورات تدريبية في السباحة وكرة السلة وكرة القدم
حسب امل
ال
تالية اعتبار ًامن 2008/2/2 - 1/9
اليوم

السبت
االثنني
األربعاء
األحد
الثالثاء
اخلميس
اجلمعة

أوقات السيدات  /سباحة

 8:30صباح ًا –  4:00عصر ًا
 11:00صباح ًا –  4:00عصر ًا
--

أوقات الرجال /سباحة

 4:00عصر ًا –  10:00لي ًال
 – 8:30صباح ًا –  10:30ظهر ًا
 4:00عصر ًا –  10:00لي ًال
 10:00ظهر ًا –  10:00لي ًال

تقبل تهاني العيد
تقبل ن���ادي اخل��ري��ج�ين التهاني
مبناسبة عيد الفطر السعيد وعيد
األضحى ،ثالث ورابع أيام العيد في
مبنى املجمع الرياضي الثقافي،
حيث حضر العديد من اخلريجني
واملعلمني واملدراء السابقني.
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بشر امية حسن اخلالدي
يحيى مطيع محمد بيبرس
لينا جمال يوسف جنوم
طارق يحيى حسن يخلف
حمدي سلطان أبو الراغب
رميا أسامة يوسف اللبدي
عالء الدين حسام الدين طهبوب
عمر تيسير نعمة عماري
عال منير محمد العسة
احمد ماجد حافظ عبد احلليم
سهى محمد سمير أبو جنم
مها محمد علي مصلح
عمر سليمان موسى الهواري
رزان امني سماره
جناتي حافظ حياتي الشخشير
وفاء صدقي محمد الرزق
أمني حسن محمد الزغبي
عدي محمد خليل ابو علي
دينا محمد أمني جوهر
رحمة شعالن حمدي أبو الراغب
رشا يوسف عبد الكرمي سماره
ايوب صالح الدين عادل حلمي
خالد جميل محمود سماره
زياد محمد موسى عبد ربه
هديل هاني سليمان القضاه
خالد معن رفيق املجذوب
سيف الدين جعفر الدباغ
نورا محمد عطية علي
سيرين يحيى سليم القرالّة
شادي معتصم عادل العسلي
عبد الرحمن اسامة عدنان جبري
عمرو علي شتيان املدادحة
فدوى سيف أبو عفيفة
نسرين تيسير سليمان الشوبك
رائد محمد محمود طه
احمد ماهر مصطفى العمري
هادي يوسف أبو عركوب
غادة محمد صابر احمد سليمان
مرام محمد احمد أبو هدبة
نور خليل إبراهيم املصري
نور فتحي ذيب سليمان
امنار وليد جودت السبول
سفيان رياض محمد االحمد
محمد عوني أبو سيدو
عبد الرحمن عوني أبو سيدو
بلقيس محمد خميس املجذوبة
فاطمة حسام أبو سيدو
أحمد علي حسني صبح
شادي علي صالح النجار
أصيل سليمان احمد الشريف
لبنى زايد غازي الردايدة
عبد الكرمي خالد عساف
حنان احمد عبد الكرمي الناصر
إميان عبد الشكور جمجوم
ليلى جمال ثابت اجليرودي
أحمد محمد أمين الطاهر
أمجد بسام احمد عبد العزيز
إياد عماد حامت التميمي
أسماء رياض عبده كلبونة
ربا رياض عبد اجلبار القيسي
شذى شريف عبدالله حموي
طارق محمد زياد النجار
هاجر وسام نوري احلافظ
سهى باسم زياد الكيالني
حال ع ــالء الدين
أسيل أكمل عرفات
عامر محمد اخلطايبة
عمار تيسير أبو عرجة
ياسمني عمر حزين

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

اجلامعة األردنية – محاسبة
اجلامعة األهلية – إدارة أعمال
جامعة آل البيت – اقتصاد
جامعة القاهرة – تصوير وإخراج
اجلامعة األهلية – إدارة أعمال
اجلامعة األردنية – اجنليزي
جامعة الزيتونة – حتاليل طبية
اجلامعة التطبيقية – سياسة واقتصاد
اجلامعة األهلية – إدارة أعمال
جامعة فيالدلفيا – إدارة فنادق
اجلامعة التطبيقية – صيدلة
اجلامعة األهلية – علوم مالية ومصرفية
اجلامعة األمريكية  /القاهرة – محاسبة
اجلامعة التطبيقية – محاسبة
جامعة قبرص – سياحة وأثار
جامعة البترا – ترجمة
األكادميية األمريكية – إدارة فنادق
اجلامعة األردنية – هندسة كهربائية
جامعة بيرزيت – صحافة وإعالم
اجلامعة التطبيقية – فنون
اجلامعة التطبيقية – إدارة مستشفيات
اجلامعة األردنية IT -
جامعة التكنولوجيا – هندسة ميكانيك
اجلامعة األردنية – هندسة صناعية
جامعة البلقاء – اقتصاد
اجلامعة األردنية – إدارة أعمال
دورة صياغة ذهب
اجلامعة التطبيقية – ترجمة
جامعة الصني – إدارة أعمال
جامعة البترا – M.I.S
اجلامعة األهلية – دورة طيران
اجلامعة الهاشمية – إدارة بنوك
اجلامعة التطبيقية – M.I.S
اجلامعة األردنية – لغات اسباني
جامعة األميرة سمية – هندسة الكترونيات
جامعة البترا – محاسبة
جامعة أوكرانيا – طب أسنان
اجلامعة األردنية –IT
اجلامعة الهاشمية – إدارة أعمال
اجلامعة األردنية – M.I.S
اجلامعة األردنية – لغات ايطاليا
اجلامعة األردنية – متويل
جامعة مسيسبي – هندسة كمبيوتر
اجلامعة األردنية – هندسة
اجلامعة الهاشمية – هندسة
اجلامعة األردنية – هندسة عمارة
اجلامعة الهاشمية – S.T.S
جامعة البلقاء – هندسة طاقة كهربائية
جامعة البلقاء – هندسة برمجة
اجلامعة األردنية – أحياء
جامعة التكنولوجيا – صيدلة
اجلامعة األردنية – متويل
اجلامعة األردنية – متويل
اجلامعة األهلية – اجنليزي
جامعة مؤتة – علوم سياسية
جامعة األميرة سمية – هندسة اتصاالت
جامعة البلقاء – هندسة حاسوب
اجلامعة األملانية – علوم لوجستية
اجلامعة األردنية – أدب اجنليزي
جامعة البترا – هندسة عمارة
جامعة التكنولوجيا – هندسة صناعية
اجلامعة األردنية – محاسبة
جامعة كندا – طب
اجلامعة األردنية – فنون
اجلامعة األردنية – M.I.S
جامعة الزيتونة – محاسبة
اجلامعة األردنية – هندسة مدنية
اجلامعة األردنية – هندسة مدنية
اجلامعة األردنية – طب أسنان

