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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
التقرير السنوي اإلداري والمالي

التاسع والخمسون للعام 2016/2015 المقدم للهيئة العامة العادية
المنعقد بتاريخ 2017/1/5 عن الفترة من 2015/9/1 - 2016/8/31

السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون،

ــي التاســع  ــر الســنوي اإلداري والمال ــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية أن تضــع بيــن أيديكــم التقري يســر الهيئــة اإلداري
ــة واللجــان المنبثقــة عنهــا  ــذي يلخــص نشــاطات وفعاليــات وإنجــازات الجمعيــة والهيئــة اإلداري والخمســين للعــام 2016/2015، وال
ــي  ــم إعدادهــا مــن قبــل القســم المال ــًة التــي ت ــات والجــداول المحاســبية كاف ــة شــاملة البيان ــة للجمعي ــم المالي ــً القوائ متضمن
بالجمعيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل مدقــق حســابات الجمعيــة المعتمــد مــن قبــل الهيئــة العامــة بعــد تدقيقهــا حســب األصــول.

وتنتهــز الهيئــة اإلداريــة هــذه الفرصــة لتعــرب عــن عميــق شــكرها للهيئــة العامــة علــى ثقتهــا الغاليــة وعلــى دعمهــا المتواصــل، 
وتتقــدم أيضً بوافــر الشــكر والعرفــان لــأكارم أعضــاء الجمعيــة الذيــن قدمــوا التبرعــات الماليــة لدعــم مســيرة الجمعيــة وكذلــك 

الذيــن تبرعــوا بأوقاتهــم للعمــل ضمــن اللجــان العديــدة بالجمعيــة.

عملــت الهيئــة اإلداريــة بدعمكــم وبمســاعدة الكثيريــن منكــم علــى أداء مهامهــا فــكان عملهــا إمتــدادًا لعمــل الهيئــات اإلداريــة 
ــر أداء المؤسســات التابعــة لهــا،   الســابقة التــي تعاقبــت علــى الجمعيــة منــذ تأسيســها والتــي ســعت وبــكل جهــد إلــى تطوي
وعــززت روح التواصــل مــع أعضــاء الهيئــة العامــة والمؤسســات األرثوذكســية والرســمية، توخيــً لتحقيــق األهــداف والغايــات التــي 

أنشــئت مــن أجلهــا الجمعيــة لمــا فيــه المصلحــة العليــا لوطننــا الحبيــب وتاكيــدًا لدورهــا الوطنــي خدمــة لفئاتــه كافــة. 
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للجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة  عقــدت 
 2015/9/1 بيــن  مــا  الفتــرة  خــالل 
إجتماعــً   )31(  2016/8/31 ولغايــة 
األمــور  متابعــة  خاللهــا  تــم  دوريــَا 
المتعلقــة بتســيير أعمــال الجمعيــة 
والمؤسســات التابعــة لهــا وكذلــك 
اللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنهــا 
اإلداريــة  المتعــددة  مجاالتهــا  فــي 
التربويــة،  التعليميــة،  الماليــة، 
وغيرهــا  اإلجتماعيــة  الثقافيــة، 
للمواضيــع  المناقشــات  خــالل  مــن 
أعمــال  جــداول  علــى  المدرجــة 
جلســاتها الـــ )31( بمــا فيهــا محاضــر 
التــي  اللجــان  جميــع  وتوصيــات 
نتــج عنهــا إتخــاذ القــرارات المالئمــة 
بمــا يتناســب مــع المصلحــة العليــا 
للجمعيــة. وفيمــا يلــي بعــض النقاط 
واالنجــازات  والتوجيهــات  والقــرارات 

إليهــا: اإلشــارة  ينبغــي  التــي 

بالســير  وكلفــت  لجنــة  شــكلت   
بكتــاب  الخاصــة  المــادة  إعــداد  فــي 
توثيقــي متميــز يوضــح تاريــخ جمعية 

األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
إنجازاتهــا  ويوضــح  التأســيس  منــذ 
المتميــزة وطنيــً وأرثوذكســيً فــي 
للتعليــم  ورعايتهــا  األردن،  تاريــخ 
ويســلط  األرثوذكســية،  والنهضــة 
المؤسســين  علــى  الضــوء 
مــن  بالجمعيــة  عمــل  مــن  وجميــع 
عامليــن  وأعضــاء  إداريــة  هيئــات 
وداعميــن  ومؤازريــن  ولجــان 
مــن  اللجنــة  وتتكــون  ومتبرعيــن.  
أليكونوموس  ا ســماؤهم: أ لية لتا ا
قســطنطين قرمــش/ مقــرر اللجنــة 
، الســيد اليــاس نينــو ، المهنــدس 
عــازر فانــوس ، الدكتــور عــودة الحلتــة 
يوســف مســنات  الدكتــور  ،األســتاذ 
األســتاذ  شــنوده،  فــوزي  الســيد 
والســيد  امســيح  صليبــا  المحامــي 

ســنداحه. موســى 

 اإلنتهــاء مــن المخطــط الشــمولي 
الكنــدم،  أم  ألرض   Master Plan
وقــد تــم اإلقــرار علــى أن يتــم إختيــار 
مكتــب هندســي متخصــص بهــذا 
األنظمــة  مــع  يتوافــق  بمــا  الشــأن، 
فــي  بهــا  المعمــول  والتعليمــات 

الهيئة اإلدارية

أمانــة عمــان الكبــرى ولتتماشــى مــع 
تمهيــدًا  الجمعيــة  وحاجــات  غايــات 
لهــذا  المــوارد  لتنميــة  خطــة  لرفــع 
بنــاء  وأهمهــا  الكبيــر  المشــروع 
أخــرى  ومشــاريع  حديثــة  مدرســة 
الجمعيــة  علــى  بريعهــا  تعــود 

. ومؤسســاتها

إنجــازات لتطويــر و تحســين أنظمــة و 
سياســات العمــل الخاصــة بالجمعيــة 

و المؤسســات التابعــة لهــا

علــى  اإلداريــة  الهيئــة  دأبــت   
القنــوات  مراجعــة وتطويــر هيكلــة 
الشميســاني  لمدرســة  اإلداريــة 
التربويــة  البيئــة  مرونــة  ليحاكــي 
والتنافســية فــي المجتمــع المحلــي 
الخاصــة  التربويــة  التحديــات  و 
وأهــداف  مؤسســاتنا  بطبيعــة 
إعــادة  تــم  التوســعية،  الجمعيــة 
ترتيــب القنــوات اإلداريــة و التربويــة 
تربويــة  مراحــل  أربــع  شــكل  علــى 
الوطنــي  قســمي  إدارات  دمــج  مــع 
والدولــي لــكل مرحلــة تحــت إدارات 
اإلداري  بالتكامــل  تتســم  مشــتركة 

رئيس الهيئة اإلدارية:
د. إحسان حمارنة

نائب الرئيس:
نهى شنوده
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حيــث  مــن  الترابــط  و  األكاديمــي  و 
التنســيق األكاديمــي  واإلداري وتحــت 
مظلــة هيــكل إداري يســمى بمديــر 

المدرســة. 

النظــام  بمراجعــة  اإلســتمرار   
األساســي للجمعية و تدارس إمكانية 
عليــه  التعديــالت  بعــض  إجــراء 
طــرأ  الــذي  التطــور  مــع  ليتماشــى 
الجمعيــة   نشــاطات  و  أعمــال  علــى 
باإلعتبــار  األخــذ  مــع  مؤسســاتها،  و 
و  العامــة  الهيئتيــن  تنســيبات 
ــة الســابقة  ــة و اللجــان القانوني اإلداري
الغــرض  لنفــس  أسســت  التــي 
لمخرجــات  باإلضافــة   ،2010/7/31 منــذ 
فــي  العامــة  الهيئــة  تنســيبات  و 
عقــد  الــذي  العــادي  غيــر  اجتماعهــا 
بتاريــخ 2015/2/28 و التــي حــازت علــى 
الهيئــة  أعضــاء  مــن   %95 موافقــة 
العامــة فــي حينهــا،  وال زالــت اللجنــة 
مســتمرة  الغــرض  لهــذا  المشــكلة 
برفــع  ســتقوم  و  عملهــا  فــي 
التنســيبات النهائيــة للهيئــة اإلدارية 
بعــد اإلنتهــاء مــن دراســة جميــع بنود 
النظــام ليتــم عرضهــا علــى الهيئــة 
العامة للجمعية و الجهات الرســمية.

األرشــفة  مشــروع  بتنفيــذ  البــدء   
الجمعيــة  موظفــي  لملفــات 
التابعــة  التعليميــة  والمؤسســات 
لهــا وذلــك بإســتخدام أحــدث األجهزة 
بغيــة  بذلــك.   الخاصــة  والبرامــج 
ــة إدارة أرشــيف  ــز كفــاءة وفعالي تعزي
الجمعيــة والمؤسســات التابعــة لهــا.

 تــم العمــل علــى تشــغيل معظــم 
الرياضــي  الثقافــي  المبنــى  مرافــق 
 « اســم  أعتمــد  كمــا   2016/3/7 فــي 
المبنــى الثقافــي الرياضــي« بــدالً مــن 

الرياضــي«. الثقافــي  »المركــز 

 إنطالقــً مــن إيمــان الهيئــة اإلداريــة 
بضــرورة  حمايــة الطلبــة والعامليــن 
مــن  اإلنتهــاء  تــم  والممتلــكات، 
مشــروع تركيــب وتشــغيل كاميــرات 
فــي   )72( اجمالــي  بعــدد  مراقبــة 
مدرســة الشميســاني وفــي المبنــى 
 )52( ويشــمل  الرياضــي  الثقافــي 
بالمبنــى  و)20(  بالمدرســة  كاميــرا 
شاشــات  و)4(  الرياضــي  الثقافــي 
تــم  كمــا  تحكــم.  وغرفــة  تلفزيــون 
نظــام  تركيــب  مــن  اإلنتهــاء  أيضــً 
مماثــل  في مدرســة األشــرفية وروضة 

تمــاري.  وهبــه 

أنظمــة  وتعديــل  مراجعــة  تمــت   
بالعامليــن  الخاصــة  اإلعفــاءات 
بالمــدارس والرياض التابعة للجمعية 
مــن  إعتبــارًا  الجديــدة  للتعيينــات 
العــام الدارســي 2017/2016 ومــا بعــده 
ســوق  متطلبــات  مــع  ليتماشــى 
للجمعيــة. الماليــة  والمــالءة  العمــل 

رئيــس  نائــب  مــع  لقــاء  عقــد  تــم   
بوجــود  الروســية  الصداقــة  جامعــة 
ــر المركــز الثقافــي  مســاعديها ومدي
عــن  ممثليــن  وبحضــور  الروســي، 
مدرســة  ومديــر  اإلداريــة  الهيئــة 
الشميســاني، وتم اإلتفاق على مزيد 
مــن التعــاون يبــدأ بتوقيــع إتفاقيــة 
تفاهــم حســب مقتــرح ســعادة نائــب 

الصداقــة. جامعــة  رئيــس 

بالتأهيــل   تشــكيل لجنــة تعنــى 
الحاليــة  للــدورة  الجامعــي  الدينــي 
أمــل  الســيدة  مــن:  كل  بعضويــة 
األحــد،  مــدارس  لجنــة  مقــرر  حــداد/ 
أميــن  مشــحور/  جــورج  الســيد 
الصنــدوق الفخــري، م. عــازر فانــوس، 

جــزراوي. ســامي  الســيد 
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فــي  اإلداريــة  الهيئــة  إســتمرت   
إعتمــاد  فــي  الــدؤوب  نهجهــا 
إســتراتيجية عمــل بــدأت مــن الواليــة 
لحيــن  تســتمر  وســوف  الســابقة 
تحقيــق أهدافهــا والتــي بنيــت علــى 
المــوارد  كتنميــة  أساســية  محــاور 
والرعيــة  المحلــي  المجتمــع  خدمــة 
العربيــة األرثوذكســية خــارج العاصمة 
عمــان مــع اإلســتمرار بدعــم الكنيســة 
األرثوذكســية، دعــم المــدارس، إعــادة 
الوطنيــة  الجامعــة  فكــرة  إحيــاء 
األمثــل  واإلســتخدام  األرثوذكســية 
للمبنــى الثقافــي الرياضــي الجديــد.  
علــى  المعتمــدة  الخطــة  تشــتمل 
بنــود عــدة لخدمــة المحــاور األساســية 
المؤسســات  مــع  التواصــل  منهــا 
مــع  والتنســيق  والدوليــة  الوطنيــة 
األخــرى  األرثوذكســية  المؤسســات 
الرعيــة  أبنــاء  مــع  التواصــل  بهــدف 
وتوســيع القاعــدة الشــعبية لعمــل 
اإلجتماعيــة  بالنواحــي  المؤسســات 
شــأن  لرفــع  وباإلضافــة  واإلنســانية 
جديــدة  برامــج  بإدخــال  التعليــم 
ورفــع  الدولــي  البكالوريــا  كنظــام 
ســوية المعلمين مــن جميع النواحي 
باإلضافــة للحــد مــن الترهــل اإلداري.

حفالت التخرج:
تــم  الســنوية  األنشــطة  ضمــن 
واألربعيــن  الخامــس  الفــوج  تخريــج 
لمدرســة الشميســاني تحــت رعايــة 
ســمو األميــرة عاليــة توفيــق الطبــاع 
والفــوج الســابع عشــر مــن مدرســة 
ــي واألربعيــن  األشــرفية، والفــوج الثان
الواحــد  و  تمــاري،  وهبــة  لروضــة 
تحــت  األشــرفية  لروضــة  والثالثيــن 
اإلداريــة. وقــد  الهيئــة  رئيــس  رعايــة 
فــي  العامــة  الثانويــة  طلبــة  حقــق 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 
نتائج مشــرفة ، وكذلك طلبة البرنامج 
األجنبي على مستوى األردن والعالم 
حيــث تــم نشــرتهنئة لهــؤالء الطلبــة 
المتفوقيــن فــي الصحافــة المحليــة 
وعلــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي.

عــدد الطــالب المنتظميــن  فــي 
للعــام  والخريجيــن  الدراســة 

 :2016/2015
بلــغ عــدد الطلبــة المنتظميــن فــي 
العــام  نهايــة  فــي  كمــا  الدراســة 
طالبــً   )3.009(  2016/2015 الدراســي 

مــن  الخريجيــن  عــدد  وبلــغ  وطالبــة 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 
للعــام الدراســي 2016/2015 )194( طالبــً 

وطالبــة.

نشاطات أخرى:
ــادي  ــدة الح ــدي الواع ــر األي  مؤتم
عشــر: شــارك فريــق األيــدي الواعــدة 
فــي المدرســة بمؤتمــر األيــدي الواعدة 
فــي  أقيــم  والــذي  عشــر  الحــادي 
المخيــم الدائم للشــبيبة المســيحية 
فــي غمــدان يومــي الســبت واألحــد    
5 - 2015/9/6 وبعنــوان » أنــا لوطنــي« 
عــدد  علــى  المؤتمــر  اشــتمل  حيــث 
مــن المحاضــرات واألعمــال التطوعيــة. 
وفــي نهايــة المؤتمــر ســلمت صاحبــة 
عاليــة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
الشــهادات  اهلل  حفظهــا  الطبــاع 
علــى المشــاركين وعددهــم 15 طالبً 

وطالبــة.

 تكريــم المدرســة فــي برنامــج 
اإلعتمــاد الصحــي: تحــت رعايــة جاللة 
المعظمــة  العبــداهلل  رانيــا  الملكــة 
الرئيســة الفخريــة للجمعيــة الملكيــة 
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الكنجــز أكاديمــي الــذي يحمــل عنــوان   
الســبت 2016/3/5. التغييــر«  »رواد 

اإلنجليزيــة  اللغــة  مؤتمــر   
فعاليــات  انطلقــت  العشــرون: 
المؤتمــر العشــرين لتدريــس اللغــة 
فــي   2016/3/11 الجمعــة  اإلنجليزيــة 
مقــر المدرســة برعايــة نائــب رئيــس 
والتعليــم  التربيــة  ووزيــر  الــوزراء 
والــذي  الذنيبــات  محمــد  الدكتــور 
تنظمــه المدرســة ســنويً بالتعــاون 
البريطانــي،  الثقافــي  المجلــس  مــع 
وبمشــاركة أكثــر مــن )350( مشــاركا 
يمثلــون القطاعيــن الخــاص والعــام، 
وكان عنــوان المؤتمــر لهــذه الســنة 
)التعلــم التعاونــي(. يهــدف المؤتمــر 
الــذي يســتمر علــى مــدار يوميــن إلــى 
اإلنجليزيــة  اللغــة  مدرســي  إعطــاء 
مــع  للتشــبيك  فرصــة  األردنييــن 
النجــاح  قصــص  وتقديــم  أقرانهــم 
التــي حققوهــا من خالل ممارســتهم 
للتدريــس واألبحــاث واإلحتــكاك مــع 
اللغــة  تدريــس  فــي  الخبــراء  كبــار 
المتحــدة.  المملكــة  فــي  اإلنجليزيــة 

ســنداحة  ميشــيل  مســابقة 
اللغــة  فــي  األدبــي  لإلبــداع 
ــة: أقيمــت المســابقة الســبت  العربي
2016/4/9 فــي مســرح المدرســة برعايــة 
للجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس 
الدكتــور إحســان حمارنــة وبدعــم مــن 

ســنداحة. آل 

الســنوية:  الســباحة  بطولــة   
برعاية رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
الدكتــور إحســان حمارنــة نظم قســم 
التربيــة الرياضيــة البطولــة الســنوية 
المدرســة  لطلبــة  الســباحة  فــي 
طلبــة  مــن  واســعة  وبمشــاركة 
واألشــرفية  الشميســاني  مدرســة 

األمــور. أوليــاء  وبحضــور 

الصحيــة:                     التوعيــة  يــوم   
توعيــة  يــوم  اإلرشــاد  قســم  نظــم 
التاســع  الصــف  لطلبــة  صحيــة 
الدولــي  اإلتحــاد  مــع  بالتعــاون 
لطلبــة كليــة الطــب بــاألردن الســبت 
علــى  الثانيــة  للســنة    2015/10/31
التوالــي قــدم  الدكتــور ماهــر زبانــة 
محاضــرة عــن  ) أســباب الوفــاة بالوقت 
حلقــات  بجميــع   وشــارك  الحاضــر(، 

للتوعيــة الصحيــة أقيــم حفــل تكريم 
برنامــج  فــي  المشــاركة  للمــدارس 
اإلعتمــاد الصحــي لجميع المســتويات 
)البرونزية، الفضية والذهبيــة( اإلثنين 

2015/11/23 فــي قاعــة اكســبو زارا.  

علــى  الشــهادات  جاللتهــا  ووزعــت 
المشــاركين فــي البرنامــج، واســتلم 
مديــر المدرســة الســيد موســى ناجي 
جاللتهــا  مــن  الشــهادة  شــعبان 
لحصــول مدرســتنا علــى المســتوى 

.2015/2014 لعــام  البرونــزي 

الحفــل الفنــي لدعــم معونــة   
الســيد  ســعادة  برعايــة  الخيــر: 
الحفــل  أقيــم  دحــدل  ميشــيل 
الخيــر  معونــة  لدعــم  الفنــي 
فــي   2015/12/12 الخميــس  الســنوية 
المبنــى الثقافــي الرياضــي. اشــتمل 
الفقــرات  مــن  العديــد  علــى  الحفــل 
قدمتهــا  وغنــاًء  عزفــً  الموســيقية 
وكــورال  الموســيقية  الفرقــة 

.)5  -  4( و   )3  -  1( القســمين 

الســنوي  البيئــي  المؤتمــر   
أكاديمــي:  الكنجــز  فــي  الثالــث 
شــارك طلبــة نــادي البيئــة فــي المؤتمر 
البيئــي الســنوي الثالــث الــذي تنظمــه 
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النقــاش التــي قدمــت للطلبــة والتــي 
تضمنــت عوامــل الخطــر التــي تؤثــر 
علــى الصحــة بالوقــت الحاضــر  وهــي : 
القلــق - التدخيــن- النشــاط البدنــي 
- الغــذاء غيــر الصحــي.  وقــد اختتــم 
ــة  النشــاط بمســابقات وألعــاب هادف

 . للطلبــة 

مــن  عــددًا  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
والمشــاركين  المنظميــن  الطلبــة 
الطلبــة  مــن  هــم  النشــاط  بهــذا 
خريجــي  والمتميزيــن  األوائــل 
األرثوذكســية/  الوطنيــة  المدرســة 

. ني لشميســا ا

للتميــز  فــراج  »فــؤاد  مســابقة 
العلمــي«: 

فــراج،  فــؤاد  مهــا  الســيدة  برعايــة 
المهنــدس  شــقيقها   عــن  نيابــة 
وبحضــور  فــراج،  فــؤاد  باســم 
الســيدة  المدرســية  اللجنــة  مقــرر 
جمعيــة  وأعضــاء  ســنداحة  نرميــن 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
الســيد  المديريــن  هيئــة  ورئيــس 
وأوليــاء  شــعبان  ناجــي  موســى 

األمــور والمعلميــن والطــالب، نظمــت 
األرثوذكســية  الوطنيــة  المدرســة 
مســابقة فــؤاد فــراج للتميــز العلمــي 
الســبت 2015/5/9  شــارك فيهــا عــدد 
مــن المــدارس الخاصــة حيــث جســد 
ومواهبهــم  إبداعاتهــم  الطــالب 

عــّدة. مشــاريع  فــي  العلميــة 

مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة 
:)MUN(

مؤتمرهــا  المدرســة  نظمــت 
المتحــدة  األمــم  لنمــوذج  الســنوي 
)MUN ( بالفتــرة مــن 27 -1/30 فــي 
عــدد  بمشــاركة  الشــيراتون  فنــدق 
بإشــراف  الخاصــة  المــدارس  مــن 
ودعــاء  قطامــي  تمــارا  المعلمتيــن 
فــي  الطلبــة  شــارك  كمــا  الدبوبــي 

التاليــة:  MUN ال  مؤتمــرات 

 المؤتمــر الــذي أقيــم فــي المدرســة 
اإلنجليزيــة بالفتــرة مــن 10/8 - 10/10.

مدرســة  فــي   MUN مؤتمــر   
.11/1  -  10/30 مــن  بالفتــرة  البكالوريــا 
 مؤتمــر MUN فــي مدرســة الملكــة 
رانيــا IAA بالفترة من 2015/11/28-26.
فــي جنوا/إيطاليــا   MUN مؤتمــر   

.2016/3/3  -  2/24 مــن  بالفتــرة 

 مؤتمــر MUN فــي إيرلنــدا بالفتــرة 
مــن 3/20 - 2016/3/28.

 مؤتمــر MUN فــي هولنــدا بالفتــرة 
مــن 3/30 - 2016/4/7.

تكريم الطلبة األوائل:
والتعليــم  الثقافــة  جمعيــة  كرمــت 
المتفوقيــن  الطلبــة  األرثوذكســية 
أكاديميــً حيــث تــم  توزيــع شــهادات 
علــى   الماليــة  والمكافــآت  التقديــر 
شــهادة  إمتحــان  فــي  المتفوقيــن 
شــهادة  وإمتحــان  العامــة  الثانويــة 
الثقافــة البريطانيــة للعــام الماضــي 
كمــا    .2015/10/17 الســبت   2015/2014
وزعــت شــهادات التميــز والمكافــآت 
مــن  الصفــوف  علــى طلبــة  الماليــة 
عشــر  الحــادي  وحتــى  الســادس 
الذيــن حصلــوا علــى المراكــز الثالثــة 
الطلبــة  عــدد  بلــغ  حيــث  األولــى 
المكرميــن خمســة وأربعيــن طالبــً 

وطالبــة.

تنمية موارد الجمعية المالية:
عمــل  تنظيــم  علــى  اللجنــة  ثابــرت 
  Endowment Fund صنــدوق الهبــات
الــذي بنــاء علــى توجيهاتهــا وافقــت 
الهيئــة اإلداريــة بقرارهــا 30/22 بتاريخ 
وبالتالــي  تفعيلــه  علــى   2015/9/21
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حســاب  الجمعيــة  لــدى  أصبــح 
مســتقل لقبــول التبرعــات والهبــات 
ترغــب  التــي  الجهــات  مــن  الخاصــة 
بالتبــرع فــي حســاب مســتقل لــدى 
بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة.  
اإلســتراتيجية  الخطــة  تحديــث  تــم 
مــن  عليهــا  الموافــق  والتشــغيلية 
الهيئــة اإلداريــة والموازنــة المقترحــة 
العــام   فــي  المــوارد  تنميــة  لقســم 
2016/2015 و بوشر  العمل على تنفيذها.  
أخــذت الخطــة اإلســتراتيجية بعيــن 
التــي  المحدثــة  التوجهــات  اإلعتبــار 
وضعــت مــن قبــل اللجــان الســابقة 
واعتمدتهــا كنقطــة إنطــالق لتنميــة 
مــوارد الجمعيــة اعتمــادًا علــى أســس 
علميــة وتنســيق مبرمــج مع مخرجات 
لجــان الجمعيــة وخاصــة لجنــة البنــاء 
وجــداول  إحتياجــات  مــن  واألمــالك 
كميــات ومخططــات مشــاريع ...الــخ.

اللجنة الثقافية:
تــم إصــدار 12 عــددًا مــن نشــرة رســالة 
كل  مــع  لقــاءآت  تضمنــت  المحبــة 
جابــر،  أبــو  ســعيد  المهنــدس  مــن 
الســيد   ، دحــدل  ميشــيل  الســيد 
جــورج أبــو خضــر ، العميــد المتقاعــد 
ــة  ــغ  رئيــس جمعي ــز الصاي ــع عزي ودي
التعاونيــة، والســيدة  الصايــغ  عيــن 
المدرســة  مديــرة  القســوس  مــي 

األرثوذكســية. الوطنيــة 

اإلســتمرار فــي تحميــل رســالة المحبة 
التواصــل  مواقــع  علــى  شــهريً 
اإلجتماعــي الخــاص باللجنــة الثقافيــة 
الجمعيــة  أنشــطة  عــن  واإلعــالن 
إلــى  باإلضافــة  المختلفــة  ولجانهــا 
أخبــار المــدارس والريــاض واألنشــطة 

الموقــع. خــالل  مــن  اإلجتماعيــة 
https://web.facebook.com/
Groups/330184267103467

لجنــة مــدارس األحــد والشــبيبة 
الروحيــة:

قامــت لجنــة المناهــج بتأليــف كتــاب 
التربيــة الدينّيــة المســيحّية للصــف 
الثالث األساســي والذي يتم تدريســه 
الشميســاني  فــي مدرســتي  ــا  حالّيً
واألشــرفّية ويتــم تســويقه للمــدارس 
أنَّهــا  كمــا  المملكــة.  فــي  الخاّصــة 
التربيــة  كتــاب  تأليــف  مــن  انتهــت 
الرابــع  للصــف  المســيحّية  الدينّيــة 

وهــو حاليــً بمرحلــة التصميــم.
أطلقت لجنة مدارس األحد والشــبيبة 
الروحّيــة مســابقة روحّية باســم »جائزة 
لطلبــة  والموّجهــة  نينــو«  اليــاس 
ثانــي   - )ســابع  للصفــوف  المراكــز 
الســيد  مــن  ســنوّي  بدعــم  عشــر( 
اليــاس نينــو. أُقيمــت المســابقة األولى 
بإشراف مركز عنجرة بتاريخ 2015/09/18 

ومشــاركة جميــع المراكــز. 

لجنة الشبيبة اإلجتماعية:
ــة الثقافــة  ضمــن إســتراتيجية جمعي
رعايــة  فــي  األرثوذكســية  والتعليــم 
األرثوذكســية  الشــبيبة  حركــة 
تحضيــري  إجتمــاع  إنعقــد  بــاألردن، 
الشــباب  مــن  العديــد  حضــره 
أبنــاء  مــن  والفعاليــات  والشــابات 
الكنيســة األرثوذكســية المقدســية 
لإلســتراتيجية  التطــرق  تــم  حيــث 
الشــبابية  الحركــة  بتعزيــز  الخاصــة 
شــبيبة  لجنــة  وجــود  وضــرورة 
تعمــل  بالجمعيــة  قويــة  اجتماعيــة 
لجنــة  مــع  وبالتعــاون  بالتنســيق  

بالجمعيــة. الروحيــة  الشــبيبة 
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المقرر:
م.نرمين سنداحة

نائب المقرر:
م. ميخائيل هنديله

األعضاء:
نهى شنوده

سيتا غاوي
ابراهيم نينو

جورج مشحور
د. ماهر زبانة

م. اميل الغوري
أ. سالم نجمة

اللجنة المدرسية

عقــدت اللجنــة المدرســية خــالل الفتــرة مــن 2015/9/1 ولغايــة 2016/8/31 )18( جلســة 
بحثــت خاللهــا شــؤونا مدرســية مختلفــة، ونســبت بشــأنها التوصيــات إلــى الهيئــة 

اإلداريــة.

تعييــن الســيدة مــي موســى قســوس مديــرة للمدرســة الوطنيــة األرثوذكســية 
الشميســاني اعتبــارا مــن 2016/9/1. 

للشــؤون  اإلداريــة  للهيئــة  مستشــارًا  شــعبان  ناجــي  موســى  األســتاذ  تعييــن 
 .2016/9/1 مــن  اعتبــارًا  الجمعيــة  فــي  الدوليــة  واإلعتماديــة  التربويــة 

اعتماديــة  علــى  الشميســاني  األرثوذكســية/  الوطنيــة  المدرســة  حصلــت 
البكالوريــا  لبرنامــج   )Candidacy Certification )I.B( Diploma Program(

.2018 أيلــول  شــهر  تطبيقــه  ســيبدأ  الــذي  الدوليــة 

المدرسة الوطنية األرثوذكسية/ األشرفية:

بنــاًء علــى كتــاب معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم رقــم 1913/9/3 تاريــخ 2015/3/18 تــم 
ــذار بإغــالق المدرســة لعــدم توفــر ســاحات مكشــوفة تتناســب مــع عــدد  توجيــه إن
الطلبــة. وبنــاًء عليــه وللحفــاظ علــى إســتمرار المدرســة بــأداء رســالتها التربويــة 
فــي خدمــة أبنــاء المنطقــة فقــد قــرر رئيــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة بإغــالق روضــة 
الوطنيــة األرثوذكســية مــن بدايــة الفصــل األول للعــام الدراســي 2017/2016 إلضافــة 
الســاحة  إســتئجار  علــى  العمــل  تــم  للمدرســة كمــا  ســاحاتها وجميــع مرافقهــا 
المجــاورة للمدرســة والتابعــة »لنــادي الشــباب األرمــن هومنتمــن« وبعــد إســتكمال 
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المجموع: 366    

146

220

المجموع: 409

87

79

198

45

 )17( الطلبــة  قبــول  لجنــة  عقــدت 
جلسة درســـــت خاللهـــا )366( طــــلب  
تســجيل موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بإضافــة ســاحات الروضــة وإســتئجار الســاحة مــن نــادي األرمــن تــم إلغــاء قــرار اإلغــالق وتــم الحصــول علــى 
الرخصــة للعــام الدراســي 2017/2016.

لجنة قبول الطلبة

الذيــن  الجــدد  الطلبــة  عــدد  بلـــــغ 
 2016/2015 الدراســي  للعــــام  قبلــوا 
 )409  ( الـــــدوام  فـــــي  وانتظمـــــــوا 

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن 
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قبلــوا  الذيــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ 
ولــم   2016/2015 الدراســي  للعــام 
وطالبــة  طالبــً   )57( يســجلوا 

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن 

بلــغ عــدد الطلبــة المنتقليــن للعــام 
طالبــً    )330(  2016/2015 الدراســي 
وطالبــة موزعيــن علــى النحـــو اآلتــي:

المجموع: 57

7

26

2

22

المجموع: 330

122

53

152

3

المجموع: 44

9

34

لجنة انتقاء المعلمين والموظفين

المعلميــن  انتقــاء  لجنــة  عقــدت 
قابلــت  جلســة   )22( والموظفيــن 
وموظفــً  معلمــً   )101( خاللهــا 
منســبين للمقابلــة مــن مدرســتي 
وروضتــي  واألشــرفية  الشميســاني 
ونســبت  واألشــرفية  تمــاري   وهبــة 

اإلداريــة. للهيئــة  التعيينــات 

المعلميــن  عــدد  بلــغ  وقــد 
أقــرت  الذيــن  الجــدد  واإلدارييــن 
ــة تعيينهــم للعــام  ــة اإلداري الهيئ
ضــوء  فــي   2016/2015 الدراســي 
تنســيبات لجنــة انتقــاء المعلميــن 
فــي  وانتظمــوا  والموظفيــن 
وإداريــً  معلمــً   )44( الــدوام  

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن 

6 12 18 24 3040 80 120 160 200

1
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لجنة اإلحتياجات والتدريب والنشاطات

درســت لجنــة اإلحتياجــات والتدريــب والنشــاطات خطــط النشــاطات والتأهيــل والتدريــب وقوائــم اإلحتياجــات للعــام الدراســي 
2016/2015، ونســبت للهيئــة اإلداريــة الموافقــة علــى تنفيــذ الخطــط التــي أقرتهــا وضمــن الســقف األعلــى للميزانيــة التــي حددتهــا 

لــكل منهــا وعلــى النحــو اآلتــي:

المجموع
 

مدرسة
 الشميساني 

مدرسة
األشرفية 

روضة
 وهبة تماري

روضة
األشرفية

الدورات التدريبية/ دينار  

النشاطات/ دينار 

اإلحتياجات/ دينار  

المجموع العام/ دينار

 26.000 

 47.000

172.423

 245.423

 2.200
 

 2.900
 

7.176
   

 12.276

3.500
 

15.000
 

60.546
 

 79.046

 4.500
 

15.000
 

41.009
 

60.509

 249.950

 108.931

 126.540

505.850

36.200

79.900

281.154

397.254

شؤون طالبية

بلــغ عــدد الطلبــة المنتظميــن فــي الدراســة كمــا فــي نهايــة العــام الدراســي 2016/2015 )3009( طالــب وطالبــة موزعيــن علــى النحــو 
اآلتــي:  

المجموع: 3009

1990

583

350

86
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بلــغ عــدد الخريجيــن مــن مدرســتي 
للعــام  واألشــرفية  الشميســاني 
طالبــً   )194(  2016/2015 الدراســي 
وطالبــة موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

اليوجد أي 
خريجين من 
الفرع األدبي

مدرسة الشميسانيمدرسة األشرفية

17 13

37 34

93

بلــغ عــدد الخريجيــن للعــام الدراســي 
2016/2015 مــن روضتــي وهبــة تمــاري 
الصــف  أنهــوا  الذيــن  واألشــرفية 
علــى  موزعيــن   )224( التمهيــدي 

اآلتــي: النحــو 

المجموع: 224     

49

175

إقــرار ومتابعــة حفــالت التخــرج للعــام 
الدراســي  2016/2015  بالتنســيق  مــع 
علــى  والريــاض  المــدارس  مديــري 

ــي: النحــو اآلت

مدرسة
 الشميساني 

مدرسة
األشرفية 

روضة
 وهبة تماري

روضة
األشرفية

الفوج 31الفوج 42الفوج 17الفوج 45

ساحة المدرسة
2016/5/7

مدرسة الشميساني
2016/5/29

ساحة روضة وهبة تماري
2016/6/3

مسرح فؤاد يغنم
2016/6/4

برعاية صاحبة السمو
الملكي األميرة

عالية الطباع

رئيس الهيئة اإلدارية
د. إحسان حمارنة 

برعاية صاحبة السمو
الملكي األميرة

عالية الطباع

رئيس الهيئة اإلدارية
د. إحسان حمارنة 

نائب رئيس الهيئة اإلدارية
نهى شنوده

مقرر اللجنة المدرسية
م. نرمين سنداحة
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 إحصائية بعدد الطالب: 

من بداية العام الدراسي 2010/2009

 ولغاية العام الدراسي 2016/2015

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

بلــغ عــدد المعلميــن العامليــن فــي 
 )300( الجمعيــة  مؤسســات  جميــع 
علــى  موزعيــن  ومعلمــة  معلــم 

النحــو اآلتــي:
* يوجد 10 معلمين غير متفرغين  و واحد منهم مشترك

* يوجد 18 مرافقة و 5 مشرفات حضانة

فــي  العامليــن  اإلدارييــن  عــدد  بلــغ 
 )60( الجمعيــة  مؤسســات  جميــع 
موظفــً موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

بلغ عدد المســتخدمين العاملين 
الجمعيــة  فــي جميــع مؤسســات 
التعليميــــة )عّمــال نظافة، حّراس، 
وموظفــي خدمــات( )66( موزعيــن 

علــى النحــو اآلتــي:

كمرافقــات  العامــالت  عــدد  بلــغ 
فــي  حضانــة  ومشــرفات  باصــات 
الجمعيــة  مؤسســات  جميــع 
علــى  موزعــات   )29( التعليميــة 

اآلتــي: النحــو 

المجموع: 300

206 56

31
7

المجموع: 60

7

41
11

1

المجموع: 29

20
9

المجموع: 66

43

3
10

10

شؤون الموظفين
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مدرسة الشميساني

عدد الطالب غير المستكملين 2

توزيــع العالمــات فــي الفــرع العلمــي 
بنســبة نجــاح %88

عدد الطالب غير المستكملين 17

توزيــع العالمــات فــي فــرع اإلدارة 
المعلوماتيــة بنســبة نجــاح %51

إحصائيــة بأعداد الطــالب والمعلمين 
واإلدارييــن خــالل الفترة مــن 2010/2009 

إلى 2016/2015

2016/2015

العالمة 59 - 50

اإلمتحانات العامة
إمتحان شهادة الثانوية العامة

مجموع الطالب :16

مجموع الطالب: 35

2

6

4

9

1

1

5

2

2

مجموع الطالب الناجحين :14

مجموع الطالب الناجحين :18
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مدرسة األشرفية

عدد الطالب غير المستكملين 2

توزيــع العالمــات فــي الفــرع العلمــي 
بنســبة نجــاح %85

توزيــع العالمــات فــي فــرع اإلدارة 
المعلوماتيــة بنســبة نجــاح %72
عدد الطالب غير المستكملين 9

العالمة 59 - 50
اإلمتحانات العامة

إمتحان شهادة الثانوية العامة

مجموع الطالب: 13

4

4

2

1

14
7

2

مجموع الطالب الناجحين :11

مجموع الطالب الناجحين :23

مجموع الطالب: 32
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نتائج إمتحانات البرامج األجنبية / مدرسة الشميساني

فيما يلي قائمة بأســماء الطلبة المتميزين باإلمتحانات الخارجية لمجلســي Cambridge و Edexcel Person الذين اســتحقوا 
ــز األكاديمــي  Queen Rania Outstanding UK Learners Award 2016 عــن دورة  ــا للتمي ــز فــي مســابقة الملكــة راني جوائ

إمتحانــات حزيــران 2016:

Queen Rania Outstanding UK
2016 Learner Awards

Cambridge

 High Achievement  Christina Hazboun

 3 A Winner/ Advanced Level

Anton Naber
Tareq Hamarneh
Leen Haddad
Farah Ashqar
Dina Haddad
Rand Nijmeh
Dina Wakileh

Top in the World and in Country/ A-Level   
Physics
Mathematics

 Anton Naber
 Leen Haddad

GCE A-Level Top in World and in Country
Arabic

 Jude Najjar
Sarah Alzboon

Edexcel/ Pearson  
A Winner/ Advanced Level 4

Seif Hejazine

Teacher Award  

IGCSE/O-Level Top in the World and in Country  
Arabic First Language

 Omar Fakhoury
Natalie Barakat
Tala Sartawi
Farah Malkawi

Ghada Khoury



31

جامعــة  وإمتحانــات   Edexcel إمتحــان  نتائــج 
كامبــردج بفروعهــا AS/A2 للعــام 2016/2015.
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Mathematics A2

50

40

30

20

10

0

2016

2015

Arabic A2

50
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20
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0

2016

2015

عدد المتقدمين لإلمتحان: 

56
81

عدد المتقدمين لإلمتحان: 

66
78
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2016

2015

Biology A2

2016

2015

Chemistry A2
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0

50

40

30

20

10

0

عدد المتقدمين لإلمتحان: 

18
25

عدد المتقدمين لإلمتحان: 

5
7
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O- level / Edexcel جامعة / IGCSE نتائج إمتحانات

Human Biology حصول طالب على المركز االول على المستوى الدولي
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مدرسة األشرفية

مدرسة الشميساني

57 الملتحقين ببرنامج التأهيل 
الجامعي من معلمي ومعلمات 

مؤسسات الجمعية التعليمية منذ 
اعتماد البرنامج عام 1990 ولغاية 

.2016/8/31

56التأهيل الجامعي
دبلوم/ ماجستير/ دكتوارة

متخرج

1

DELF إمتحان شهادة الفرنسية

% 
100

ح 
جا

الن
ة 

سب
ن

% 
100

ح 
جا

الن
ة 
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ن

80 80

2727
4 3

99

دبلوم
على مقاعد الدراسة 
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التاريخالمكانالجهة المشرفة/ المدرباسم الدورة

استخدام اللوح اإللكتروني
Hitachi للمعلمين الجدد

المدرسة الوطنية 
آب 2015األرثوذكسية

المدرسة الوطنية د. علي جبران اإلدارة الصفية للمعلمين الجدد
2015/8/13األرثوذكسية

اإلرشاد التربوي
بناء قدرات المرشدين التربويين 

والنفسيين
المدرسة الوطنية د. موسى المطارنة

2015/8/18األرثوذكسية

المدرسة الوطنية د. شكري الماضيتحليل نصوص أدبية
2015/8/19األرثوذكسية

مؤسسة  بيرجهوف لثقافة مؤتمر لنبذ العنف المدرسي 
آب 2015مدارس البطريركية الالتينيةالسالم األلمانية

الفصل األولالمعهد الفرنسيالمعهد الفرنسيدورات فرنسي

Stephanie Wilbur2015/9/14المجلس البريطاني

محاضرات ودورات/ مديرية 
المدرسة الوطنية المالزم 2  جودت العجارمةالدفاع المدني

19 - 2015/10/21األرثوذكسية

تطوير المهارات ورفع الكفاءة
مدرسة الشميساني

 Classroom Management
 Techniques for Young
Learners
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التاريخالمكانالجهة المشرفة/ المدرباسم الدورة

3 - 2015/11/5بيت الزيارة الفحيصبيت الزيارة الفحيصالكتاب المقدس

Cambridge Primary Training10 - 2015/11/11فندق الكمبنسكيالمجلس البريطاني

 Teachers’ Workshop    
 Collaborative Learning

2015/11/22فندق رويالالمجلس البريطاني

برنامج المؤتمر الرابع للمعلمين
»التعلم الذكي«

الملتقى الثقافي التربوي 
للمدارس الخاصة

الملتقى الثقافي التربوي 
28 - 2015/11/29للمدارس الخاصة 

أكاديمية الملكة رانيا ملتقى مهارات المعلمين
لتدريب المعلمين

أكاديمية الملكة رانيا 
4 - 2015/12/6لتدريب المعلمين

 Advance المدرسة الوطنية المجلس البريطانيدورات لغة إنجليزية
الفصل الثانياألرثوذكسية

British Council Aptist Test
لمعلمي اللغة اإلنجليزية ومعلمي 

المباحث التي تدرس باللغة اإلنجليزية
المدرسة الوطنية المجلس البريطاني

الفصل الثانياألرثوذكسية

دورات لغة إنجليزية 
Teaching Methodsالمدرسة الوطنية المجلس البريطاني

الفصل الثانياألرثوذكسية
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التاريخالمكانالجهة المشرفة/ المدرباسم الدورة

المدرسة الوطنية د. حنا صاباتورشة عمل البحث العلمي 
2016/1/7األرثوذكسية

غادة الخوري، رغدة دحابرةاستراتيجيات تدريس الرياضيات
آمال يعقوب، وجدان حداد

المدرسة الوطنية 
2016/1/9األرثوذكسية

المدرسة الوطنية د. محمد الحوامدةاستراتيجيات وطرائق التدريس 
9 - 2016/1/13األرثوذكسية

CIS activity ConferenceCIS2016/1/18لندن

BETTBETT2016/1/20لندن

British Council
UK Study Tour

18 - 2016/1/23بريطانيابريطانيا

دورات IB برنامج الدبلوما
 Creativity, Action and Services

(CAS) IB Administrators

أكاديمية الملكة رانيا 
لتدريب المعلمين

5 - 2016/2/7فندق الكمبنسكي

British Council ESL10 - 2016/2/11المجلس البريطانيالمجلس البريطاني

دور الموسيقى في العملية
التعليمية 

أكاديمية الملكة رانيا 
لتدريب المعلمين

أكاديمية الملكة رانيا 
لتدريب المعلمين

2016/2/16

ورشة عمل اليوم المفتوح السادس 
2016/2/16متحف األطفالمتحف األطفاللمعلمي المدارس الخاصة
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 Keys to unlocking effective
learning

التاريخالمكانالجهة المشرفة/ المدرباسم الدورة

2016/3/31األكاديمية الدوليةاألكاديمية الدولية

أعمال المؤتمر الثالث عشر للقيادات 
التربوية  بعنوان » اإلدارة والقيادة 

التربوية بالقيم«
فندق الكمبنسكيالملتقى التربوي

8 - 2016/4/10العقبة

دورات صعوبات التعلم ندوة طالب 
صعوبات التعلم كيف نأخذ بأيدهم

 في القراءة والكتابة
2016/4/13مركز أرلينمركز أرلين

Edexel & Cambridge المجلس البريطانيالمجلس البريطانيدورات
أحياء 2016/4/4

فيزياء 2016/4/19
كيمياء 2016/5/12

مؤتمر الكلية اإلسالمية/ والمؤتمر
 الطالبي 

2016/4/16الكلية العلمية اإلسالميةالكلية العلمية اإلسالمية

 دورات IB برنامج الدبلوما 
 Biology, Language A:

Literature Langauage B,
Mathematical Studies SL

أكاديمية الملكة رانيا 
7 - 2016/8/9فندق الكمبنسكيلتدريب المعلمين

IB Workshop
أكاديمية الملكة رانيا 

لتدريب المعلمين
أكاديمية الملكة رانيا 

لتدريب المعلمين
2016/8/9 - 7

IB Coordinators Workshop
أكاديمية الملكة رانيا 

لتدريب المعلمين
أكاديمية الملكة رانيا 

7 - 2016/8/9لتدريب المعلمين

المدرسة الوطنية د. محمد الحوامدةالتعليم المتمايز للمعلمين الجدد
-األرثوذكسية
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التاريخالجهة المشرفة/ المدربعنوان الدورة

18 - 2015/8/20د. موسى المطارنةتحليل النصوص األدبية

18 - 2015/8/20د. شكري عزيز ماضياإلرشاد التربوي

2015/8/24د. سهيل  شواقفةالمعلم الذي نريد

دورة األسئلة الصفية وما تثيره 
26 - 2015/8/27د. ميسون عكروشمن مستويات التفكير

10/29 - 2015/11/5المعلمة حنان حداديندورة في الخط العربي المرحلة )1 - 5(

ندوة بعنوان مهارات الحوار لدى 
2015/11/17د. إياد حسين عبد العزيزالشباب وتأثيراتها

4 - 2015/12/6مركز الملكة رانياملتقى مهارات المعلمين 2015

مدرسة األشرفية
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التاريخالجهة المشرفة/ المدربعنوان الدورة

مؤتمر اللغة اإلنجليزية
المدرسة الوطنية األرثوذكسية 

المركز الثقافي البريطاني
2016/3/12 - 11

التعليم بالتمكين ...منظور رائد
للعملية التعليمية 

د. علي جبران
د. سناء عبده

د. ريمون خوري
د. رمزي هارون
د. طارق رشيد

2016/4/16

7 - 2016/6/8د. أيمن دلشةتعديل السلوك

استراتيجيات التهجئة وصوتيات 
اللغة العربية

11 - 2016/6/13د. أحمد مكاحلة
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التاريخالجهة المشرفة/ المدربعنوان الدورة

الكشف والتدخل المبكر عن 
Maria Den Brave Center2015/3/14 - 13المشاكل السلوكية لدى األطفال

االستعداد القرائي والكتابي لدى 
18 - 2015/8/20د. محمد الحوامدةاألطفال

الملتقى الثقافي التربويالتعلم الذكي
28 - 2015/11/29 الرابع والعشرون

Cooperative Learning
مؤتمر اللغة اإلنجليزية

5 - 2015/12/6 العشرون

أكاديمية الملكة رانيا ملتقى مهارات المعلمين
-لتدريب المعلمين

استراتيجيات التدريس في 
6 - 2016/6/8د. أحمد مكاحلةاللغة العربية

روضة وهبة تماري
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التاريخالجهة المشرفة/ المدربعنوان الدورة

2015/11/16د. إياد حسن عبد العزيزمهارات الحوار لدى الشباب

البعد اإلجتماعي اإلنساني في 
28 - 2015/11/29د. عائشة عثمانظل التعلم الذاتي

28 - 2015/11/29د. ابتسام طهاستراتيجيات التدريس الذكية

28 - 2015/11/29د. غازي خضراإلدارة الصفية الذكية

روضة األشرفية
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أبرز الفعاليات واألنشطة واإلنجازات

 عقــدت ورشــة عمــل بعنوان »اإلدارة 
علــي  الدكتــور  بإشــراف  الصفيــة« 
 Re-thinkers شــركة  مــن  جبــران 
بالفتــرة بيــن 13 - 2015/8/15 بواقــع  
10 ســاعات تدريبيــة، شــارك بالورشــة 
مدرســتي  مــن  الجــدد  المعلمــون 

واألشــرفية. الشميســاني 

لمعلمــي  عمــل  ورشــة  عقــدت   
تحليــل   « بعنــوان  العربيــة  اللغــة 
مــن  بالفتــرة  العربيــة«  النصــوص 
الدكتــور  بإشــراف   2015/8/19  -  18
ســاعات   10 بواقــع  الماضــي  شــكري 

تدريبيــة.

للمرشــدين  عمــل  ورشــة  عقــدت   
مدرســتي  مــن  التربوييــن 
بإشــراف  واألشــرفية  الشميســاني 
بالفتــرة  مطارنــة  موســى  الدكتــور 
مــن 18 -2015/8/20 بواقــع 12 ســاعة 

. يبيــة ر تد

لُمقّيمــي  عمــل  ورشــة  عقــدت   
مختبــرات العلــوم بعنــوان » اإلطــالع 
علــى تجــارب المراحــل المختلفــة فــي 

المخبــري«. العمــل 

فــي  الجــدد  المعلمــون  شــارك   
ورشــة عمــل حــول كيفيــة اســتخدام 
شــركة  بإشــراف  اإللكترونــي  اللــوح 

هيتاشــي.

للمعلميــن  عمــل  ورشــة  عقــدت   
اإلختبــارات  وتحليــل  »بنــاء  حــول 

.2015/9/5 بتاريــخ  والتقويــم« 

 شــاركت المعلمتــان زيــن حورانــي 
ونــدى فــراج فــي ورشــة عمــل عقــدت 
لتدريــب  رانيــا  الملكــة  مركــز  فــي 

بعنــوان المعلميــن 
.»Classroom Management «

 عقــدت محاضــرة بعنــوان » اإلرادة 
الحــادي  الصــف  لطلبــة   » والطمــوح 

واألدبــي  1لعلمــي  بفرعيــه  عشــر 
مــن  العريــان  أمجــد  د.  قدمهــا 
.2015/9/22 الثالثــاء  ون  فارمســي 

 عقــدت محاضــرات لطلبــة المرحلــة  
6 - 8 قدمهــا مندوبــون مــن مركــز 
لتوعيــة  للســرطان  الحســين 
الطلبــة  وأهميــة الوقايــة مــن مــرض 
مــن  بأســبابه  والتعريــف  الســرطان 
الثالثــاء 9/29 وحتــى الخميــس 10/1 .

أوليــاء  بيــن  التعــارف  لقــاء  عقــد   
أمــور طلبــة الصــف األول والمعلميــن 
مديــر  بحضــور   2015/8/31 اإلثنيــن 
ناجــي  موســى  الســيد  المدرســة 
شــعبان ورئيســة المرحلــة األساســية 
)1 - 3( مادليــن بحدوشــة فــي مســرح 
آليــة  وضحــت  حيــث  يغنــم،  فــؤاد 
العمــل فــي القســم وأهــم النقــاط 
التــي يجــب علــى األوليــاء معرفتهــا.

لقاءات وورش عمل ومحاضرات:

مدرسة الشميساني
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لطلبــة  صباحيــة  لقــاءات  عقــدت   
المرحلة )6- 8( بعنوان »أنا أســتطيع« 
مــن  حــداد  زينــة  الفاضلــة  ألقتهــا 
جمعيــة الكاريتــاس اإلثنيــن والثالثــاء 

 .2015/9/15  -  14

 عقــدت محاضــرة لطلبــة المرحلــة 
)6 - 8( بعنــوان » الثقافــة الجنســية« 
ألقاهــا الدكتور ماهر زبانــة ومندوبان 

من فارمســي ون الثالثاء 2015/10/6.

الصــف  لطلبــة  محاضــرة  عقــدت   
الرابــع وطنــي وCP بعنــوان » العناية 
بالفــم واألســنان « قدمتهــا الدكتورة 
رانيا خريســات من جمعية الكاريتاس 
الطلبــة  لتعريــف  األربعــاء 2015/10/7 

بأهميــة المحافظــة علــى األســنان .

طلبــة  مــن  مجموعــة  شــارك   
فــي   )5  -  4( الصفيــن 

Kids Read Event بتنظيــم مــن 
أقيــم  البريطانــي  الثقافــي  المركــز 
األربعــاء  الثقافــي  هيــا  مركــز  فــي 
2015/10/7 والطلبــة هــم: راية مدانات، 
الحورانــي،  فرحــان  حبــش،  باســل 
فــارس قسيســية، ريــان الزاغــة، نــور 

قمصيــة.  وحنــا  صوالحــة 

مجلــس  انتخابــات  إجــراء  تــم   
الطلبــة للصفــوف )5 -12( الخميــس 
اإلرشــاد. قســم  بإشــراف   2015/10/8

ســرطان  حــول  محاضــرة  عقــدت   
مركــز  مــن  دكتــورة  ألقتهــا  الثــدي 
أمــور  ألوليــاء  للســرطان  الحســين 
طلبــة المرحلــة )6 - 12( والمعلميــن 

.2015/10/10 الســبت 

لطلبــة  محاضــرة  عقــدت   
الثقافــة   « بعنــوان  التاســع  الصــف 
ماهــر  الدكتــور  ألقاهــا  الجنســية« 
زبانــة والدكتــورة ريــم زبانــة اإلثنيــن 
2015/10/12 لزيــادة وعــي الطلبــة حــول 

الجنســية. الثقافــة 

قدمهــا  للمعلميــن  دورة  عقــدت   
مندوبــان من مديريــة الدفاع المدني 
واإلطفــاء  األوليــة  اإلســعافات  عــن 
بتاريــخ 10/12 و 10/19 حضرهــا معلمــو 
التربيــة الرياضيــة، مشــرفو النظــام 
ومجموعــة  التربويــون  والمرشــدون 

مــن العامليــن فــي المدرســة.

محاضــرة  العلمــي  النــادي  نظــم   
لطلبــة الصــف الســادس وطنــي و
قدمهــا  الحيــوي  التنــوع  عــن   CP
الملكيــة  الجمعيــة  مــن  منــدوب 

ــة الطبيعــة األربعــاء 2015/10/14  لحماي
األقاليــم  حــول  الطلبــة  لتعريــف 
والتنــوع  األردن  فــي  المناخيــة 

لحيــوي. ا

 أقيــم لقــاًء صباحــي لطلبــة الصــف 
حســن  األميــر  جائــزة  عــن  التاســع 
المدرســة  مســرح  فــي  للشــباب  
تحدثــت  حيــث   2015/10/17 الســبت 
الحســن   جائــزة  برنامــج  مســؤولة 
الســيدة ســمر كلدانــي عــن الجائــزة 
وشــجعت الطلبــة علــى المشــاركة.

 أقيــم لقــاًء تعريفــي لطلبــة الصــف 
.)INTEL( التاســع بمســابقة

الصــف  لطلبــة  محاضــرة  عقــدت   
األول بعنــوان » النظافــة الشــخصية« 
روزان  التغذيــة  أخصائيــة  قدمتهــا 

.2015/10/19 اإلثنيــن  حجازيــن 

الصــف  لطلبــة  محاضــرة  ُنظمــت   
الجامعــات  عــن  عشــر  الثانــي 
.2015/10/20 الثالثــاء  والتخصصــات 

 عقــدت محاضــرات قدمها مندوبون 
مــن مديريــة الدفــاع المدنــي لطلبــة 
القســم )4 - 5( اإلثنين 10/26 ولطلبة 

القســم )6- 8( الخميــس 10/29.
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لطلبــة  لقــاءات صباحيــة  أقيمــت   
»الغــذاء  بعنــوان  الثامــن  الصــف 
الصحــي« قدمتها أخصائيــة التغذية 
ديمــا حداديــن بتاريــخ 3 - 2015/11/5.

لطلبــة  لقــاءات صباحيــة  أقيمــت   
»أهميــة  بعنــوان   )3  -  1( القســم 
الفطــور الصباحي« قدمتهــا المعلمة 
.2015/11/10 الثالثــاء  لميــس حياصــات 

صحيــة   توعيــة  محاضــرة  عقــدت   
قدمتهــا   )3  -  1( المرحلــة  لطلبــة 
شــركة ســختيان الثالثــاء 2015/11/16.

 عقــدت محاضــرة بعنــوان » الوعــي 
 )4  -  1( الصفــوف  لطلبــة   « المــروري 

الثالثــاء واألربعــاء 17 - 2015/11/18.

 عقــدت محاضــرة للمعلميــن عــن 
األربعــاء 11/18. الحاســوب  برمجــة 

فيــروس  حــول  محاضــرة  عقــدت   
الســادس  الصــف  لطلبــة  الكورونــا 
اإلثنيــن  فايــن  شــركة  قدمتهــا 

.20 15 /1 1 /23

ورشــة  فــي  الفلــك  نــادي  شــارك   
اإلتحــاد  فــي   11/30 اإلثنيــن  فلكيــة 

. لفلكــي ا

ببرنامــج  العمــل  خطــة  ضمــن   
جلــوب والتــي تتــم بالتعــاون مــا بيــن 
المدرســة واإلدارة اإلقليميــة للبرنامــج 
ناهــد  الســيدة  مــع  اجتمــاع  عقــد 
للمخيــم  للتخطيــط  العجلونــي 
الخــاص بالبرنامــج الســبت 2015/12/5 
ســمر  المعلمــات  االجتمــاع  وحضــر 
العمــري  دعــاء  نينــو،  النــا  إســعيد، 

شــرايحة. وأحــالم 

الصــف  لطلبــة  محاضــرة  عقــدت   
المناخــي  التغيــر  عــن  الســادس 
واالحتبــاس الحــراري ألقتهــا الســيدة 
مــاري بحدوشــة مــن جمعيــة حفــظ 
األردنيــة  البيئــة  وحمايــة  الطاقــة 

اإلثنيــن 2015/12/7.

 حضــرت المعلمتــان ســمر إســعيد 
ودعــاء العمــري حفــل افتتــاح جمعيــة 
البيئــة  وحمايــة  الطاقــة  حفــظ 
األردنيــة وورشــة عمــل حــول مواضيــع 
الســبت 2015/12/12.  بيئيــة مختلفــة 

الفلــك  نــادي  طلبــة  شــارك   
مدرســة  نظمتــه  نشــاط  فــي 
المطــران للقــاء البروفيســور هنــري 
عبــر  الفلــك  علــم  فــي  المتخصــص 
شــبكة اإلنترنــت اإلثنيــن 2015/12/14 

صابــات  حنــا  الدكتــور  ألقــى  ثــم 
محاضــرة عــن المجموعــة الشمســية.

اإليــدز  عــن  عمــل  ورشــة  عقــدت   
وطنــي  العاشــر  الصــف  لطلبــة 
قدمتهــا جمعيــة الكاريتــاس األردنية 

اإلثنين 2015/12/14.

ــة الصفيــن   عقــدت محاضــرة لطلب
 2016/2/16 الثالثــاء  والرابــع  الثالــث 
بعنــوان »النشــاط البدنــي« ألقتهــا 

حداديــن. غديــر  الســيدة 

 شــاركت مجموعــة مــن المعلمــات 
فــي اليــوم المفتــوح للمعلميــن فــي 
 2016/2/16 الثالثــاء  األطفــال  متحــف 
وهــن: فــداء عريفــج، إيفــون ضبيــط، 
ســهام خــوري،  دانيــا حياصــات،  دعاء 
وشــروق  المصــري  جمانــة  العمــري، 

عثمــان.

الصــف  لطلبــة  محاضــرة  عقــدت   
عــن   2016/2/17 األربعــاء  التاســع 
الجرائــم اإللكترونية ألقاها مندوبون 

الوطنــي.  األمــن  أصدقــاء  مــن 

التوعيــة  حــول  لقــاءات  عقــدت   
الثامــن  الصــف  لطلبــة  اإللكترونيــة 
دبابنــة. شــيرين  الســيدة  ألقتهــا 
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 قدمــت المرشــدة التربويــة خلــود 
الصــف  لطلبــة  محاضــرة  قاقيــش 
التحفيــز  موضــوع  حــول  التاســع 
الذاتــي والخرائــط الذهنيــة الخميس 

.2016/3/10

لطلبــة  صباحيــة  لقــاءات  عقــدت   
الدفــاع   « بعنــوان   )8  -6( المرحلــة 
عــن النفــس « قدمتهــا الســيدة لينــا 
خليفــة بالفتــرة مــن 14 - 2016/3/16.

فــي  البيئــة  نــادي  طلبــة  شــارك   
لمؤتمــر  التحضيــري  االجتمــاع 
فــي   2016/3/29 الثالثــاء  اليوبيــل 

مدرسة اليوبيل.

فــي  البيئــة  نــادي  طلبــة  شــارك   
ســاحة  فــي  أشــجار  زراعــة  ورشــة 

المدرسة السبت 2016/3/19.

 عقــدت محاضــرات لطلبــة المرحلــة 
)6-8( حــول الســموم للفتــرة مــن

.2016/4/6 - 4 

مسابقات علمية وثقافية:
ــز  ــراج للتمي ــؤاد ف ــابقة » ف  مس
المهنــدس  برعايــة    :» العلمــي 

باســم فــؤاد فــراج والعائلــة الكريمــة 
األوروبــي/  اإلتحــاد  مــن  وبدعــم 
الوطنيــة  المدرســة  نظمــت  األردن 
فــراج  فــؤاد  مســابقة  األرثوذكســية 
 2016/5/15 الســبت  العلمــي  للتميــز 
فــي مركــز هيــا الثقافــي. وبحضــور 
الســيدة  المدرســية  اللجنــة  مقــرر 
نرميــن ســنداحة  وأعضــاء جمعيــة 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
موســى  األســتاذ  المدرســة  ومديــر 
األمــور  وأوليــاء  شــعبان  ناجــي 
شــارك  وقــد  والطــالب،  والمعلميــن 
فيهــا عــدد مــن المــدارس  الخاصــة 
إبداعاتهــم  الطــالب  جســد  حيــث 
ومواهبهــم العلميــة فــي مشــاريع 
عــّدة وتــم توزيــع جوائــز نقديــة علــى 

الفائزين بالمراكز األولى.

ســنداحة  ميشــيل  مســابقة   
لإلبــداع األدبــي فــي اللغــة العربية: 
ــا« بدعــم  ــة هويتن ــا العربي »لغتن
رعايــة  وتحــت  ســنداحة  آل  مــن 
لجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة  رئيــس 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
أقامــت  حمارنــة  إحســان  الدكتــور 

األرثوذكســية/ الوطنيــة  المدرســة   
نتائــج  إعــالن  حفــل  الشميســاني 
ميشــيل  مســابقة  جوائــز  وتوزيــع 
ســنداحة  لإلبــداع األدبــي فــي اللغــة 
فــي   2016/4/9 الســبت  العربيــة، 
مســرح المدرســة. كانــت المســابقة 
علــى  مقتصــرة  األول  عامهــا  فــي 
المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية أمــا 
فــي العــام الحالــي فتــم تعميمهــا 
مثــل:  عــدة  مــدارس  لتشــمل 
األرثوذكســية/ الوطنيــة  المدرســة 
الوطنيــة  المدرســة  الشميســاني، 
لكلية  ا ، فية شــر أل ا / كسية ذ ثو ر أل ا
عمــان،  اإلســالمية/جبل  العلميــة 
تراســنطة،  كليــة  العربــي،  الرائــد 
كمــا  المعمدانيــة،  للبنــات،  األهليــة 
واحــد  محــور  حــول  تتمحــور  كانــت 
ــا اآلن فقــد تعــددت  وهــو القصــة، أم
والرســالة  القصــة  لتشــمل  المحــاور 
والمقــال والشــعر. وتــم تقســيمها 
لــكل  شــروط  وتحديــد  فئــات  إلــى 
فئــة وفــق المرحلــة العمريــة. شــارك 
ــد علــى ألفــي  فــي المســابقة مــا يزي
لجنــة  وتألفــت  وطالبــة،  طالــب 
هــدى  الدكتــورة  مــن  التحكيــم 
النجــار،  تغريــد  والكاتبــة  فاخــوري 
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حضــر الحفــل ممثلــون عــن المــدارس 
المشــاركون،  والطلبــة  المشــاركة 
الفائزيــن،  الطلبــة  أمــور  وأوليــاء 
وأعضــاء مــن رابطــة الكتــاب، ورئيــس 
وأعضــاء جمعيــة الثقافــة والتعليــم 
جوائــز  توزيــع  وتــم  األرثوذكســية، 
طالبــً  وثالثيــن  ســتة  علــى  نقديــة 
وطالبــة فــازوا بالمراكــز األولــى مــن 

فئــة. كل 

 حصــل الطالــب إميــل البلــة علــى 
المركــز األول فــي المســتوى الســابع 
خــوري  أدمــون  الطالــب  وحصــل 
المســتوى  فــي  األول  المركــز  علــى 
 UCMAS مســابقة  فــي  الخامــس 

األردن. مســتوى  علــى 

 شــارك الطلبــة المتميــزون فــي ال
DELF فــي مســابقة

 Kings Academy Annual French 
 Trivia

هــم:  والطلبــة   2015/11/10 الثالثــاء 
النجــار،  جــود  العســلي،  كامــل 
ماريانــا زيــدان، كريــم مســلم، دانيــال 
امســيح، رنــد نجمــة، محمــد بكــر، فرح 
األشــقر، طــارق حمارنــة، ســيم عــوض، 

تامنيــان. وســيلين  فاخــوري  صبــا 

الطراونــة  عليــاء  الطلبــة  شــارك   
 CS الثامــن  خــوري  زيــد  )أ(،  التاســع 
فــي  )أ(  الخامــس  جردانــة  وصالــح 
مســابقة نظــم وإلقــاء الشــعر التــي 
نظمتهــا جمعيــة يــوم القــدس فــي 
الســبت  الحديثــة  النظــم  مــدارس 

.2015/11/14

 أقيمــت مســابقة فــي الرياضيــات 
الثالثــاء   )8  -6( القســم  لطلبــة 
المدرســة. مســرح  فــي   2015/12/15

عونــي  يوســف  الطالــب  شــارك   
أبــو ليــل مــن الصــف العاشــر )أ( فــي 
مســابقة أنتــل كمــا شــارك كل مــن 
الصــف  مــن  قرمــش  نــادر  الطلبــة 
مــن  الشــامي  أندريــه  )د(،  التاســع 
الصــف الثامــن CS و تيتيانــا الســوري 
مــن الصــف الثامــن )أ( فــي حضــور 
عــودة  األســتاذ  بإشــراف  المعــرض 
يوســف  الطالــب  وتأهــل  هنديلــة. 
عونــي  أبوليــل للمشــاركة بمســابقة 
أقيمــت  التــي   العالميــة  أنتــل 
األمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  فــي 
حيــث أعــد بحثــً عــن »فــرز النفايــات 
المشــعة«، وحقــق الفــوز فــي مرحلــة 
التصفيــات التــي  شــارك فيهــا عــدد 

كبيــر مــن طلبــة المــدراس الخاصــة 
وكان  المملكــة،  فــي  والحكوميــة 
المشــاريع  ضمــن  مــن  مشــروعه 
اإلثنــي عشــر الفائــزة مــن أصــل 1700 
أهلــه  ممــا  تقديمــه،  تــم  مشــروع 
حيــث   ، المعــرض  فــي  للمشــاركة 
األرثوذكســية  مدرســته  إســم  رفــع 
بإبداعــه  العالــم   مســتوى  علــى 
رافــق وأشــرف علــى  . وقــد  وتميــزه 
هنديلــة  عــودة  المعلــم  البحــث 
وفريــق مــن وزارة التربيــة والتعليــم 
ــة  ــت المشــاركة ذات قيمــة عالي وكان
التفكيــر  مهارتــي  تنميــة  فــي 

واالســتقصاء. 
الحاديــة  الروبــوت  مســابقة   
الطلبــة  مــن  كل  شــارك  عشــرة: 
البهــو،  أنطــون  البقاعيــن،  معتــز 
قاقيــش،  أديــب  قســوس،  رمــزي 
اليــاس قرمــش، نعيــم ايبــف وفــارس 
بشــارات مــن الصــف التاســع IG فــي 
عشــرة  الحاديــة  الروبــوت  مســابقة 
التــي أقيمــت فــي مدرســة اليوبيــل 

السبت واألحد 27 - 2016/2/28.

عليــاء  الطلبــة  مــن  كل  شــارك   
الســابع  الصــف  ابراهيــم مــن  خالــد 
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الصــف  مــن  كرادشــة  رافايــال  )أ(، 
العاشــر )F)، نبيــل اســكافي وليــال 
زغلــول مــن الصــف العاشــر )هـــ( فــي 
التــي  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
نظمتهــا جمعيــة يــوم القــدس فــي 
المــدارس األردنيــة الدوليــة الســبت 

.2016/2/20

 ُنظمــت مســابقة فــي الرياضيــات 
األربعــاء  الخامــس  الصــف  لطلبــة 
2016/3/2 فــي ســاحة المدرســة حيــث 
ولطلبــة  )ب(،  الخامــس  الصــف  فــاز 
الصــف الرابــع الثالثــاء 2016/3/8 حيــث 

فــاز الصــف الرابــع )ب(.

مســلم،  كريــم  الطلبــة  شــارك   
للــس وغيــداء  ليــن عبــادي، ميــراي 
الدجانــي فــي مســابقة المعلومــات 
العامــة التــي نظمتهــا جمعيــة يــوم 
الحديثــة  األكاديميــة  فــي  القــدس 

.2016/3/19 الســبت 

نشـــاطـــات واحتفاالت:
الجــدد:  الطلبــة  اســتقبال   
التربــوي  اإلرشــاد  قســم  اســتقبل 
إلــى  المنضميــن  الجــدد  الطلبــة 
األرثوذكســية  الوطنيــة  المدرســة 
اســتقبل  حيــث  الســبت 2015/8/22 
المرشــدون الطلبــة وأوليــاء أمورهــم 
المدرســة. وتــم عــرض  فــي مســرح 
تضمنــت  المدرســة  عــن  نبــذة 
المدرســة،  وأهــداف  ورؤيــة  رســالة 
وعرضــً ألنظمــة وتعليمــات اإلنضبــاط 
المدرســي. في نهاية اللقــاء اصطحب 
جولــة  فــي  الطلبــة  المرشــدون 
المدرســة  مرافــق  إلــى  للتعــرف 

. لمختلفــة ا

األول:     الصــف  اســتقبال طلبــة   
األول  الصــف  طلبــة  اســتقبال  تــم 
مــع  بالتعــاون   2015/8/31 اإلثنيــن 
أنشــطة  باختيــار  المرحلــة  معلمــات 
بــدأ  حيــث  الســتقبالهم،  مختلفــة 
الطلبــة  باســتقبال  البرنامــج 
وتعرفهــم إلــى معلمتهــم الجديــدة. 

 مؤتمــر األيــدي الواعــدة الحــادي 
ــر: شــارك فريــق األيــدي الواعــدة  عش
فــي المدرســة بمؤتمــر األيــدي الواعدة

فــي  أقيــم  والــذي  عشــر  الحــادي 
المخيــم الدائــم للشــبان المســيحية 
فــي غمــدان يومــي الســبت واألحــد
5 - 2015/9/6 وبعنــوان »أنــا لوطنــي« 
المؤتمــر علــى عــدد  حيــث اشــتمل 
مــن المحاضــرات واألعمــال التطوعيــة 
وفــي نهايــة المؤتمــر وزعــت صاحبــة 
عاليــة  األميــرة  الملكــي  الســمو 
الشــهادات  اهلل  حفظهــا  الطبــاع 
 15 وعددهــم  المشــاركين  علــى 

وطالبــة. طالبــً 

 احتفال عيد رفع الصليب:    
تحــت رعايــة رئيــس الهيئــة اإلداريــة 
والتعليــم  الثقافــة  لجمعيــة 
المدرســة  احتفلــت  األرثوذكســية 
الوطنية األرثوذكسية / الشميساني 
المكــرم  الصليــب  رفــع  بعيــد 
الطلبــة  2015/10/1 وأوضــح  الخميــس 
مــن المرحلــة الثانويــة معانــي عيــد 
رفــع الصليــب وتخلــل هــذا االحتفــال 
تراتيــل مــن طلبة المرحلة األساســية 
وقــد وزع الرمــان بعــد مباركتــه وتــم 
إشــعال النــار فــي ســاحة المدرســة.
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 احتفــال يــوم الطفــل العربــي: 
احتفــل طلبــة المرحلــة )1 - 5(  بيــوم 
 2015/10/1 العربــي الخميــس  الطفــل 
 )8-6( المرحلــة  طلبــة  واحتفــل 
الســبت 2015/10/3  المناســبة  بهــذه 
مــن  العديــد  اإلحتفــاالت  تضمنــت 
القيــم  تجســد  التــي  الفعاليــات 
أمانــة  فرقــة  بمشــاركة  الوطنيــة 
الشعبية،واســتمع  للدبكــة  عمــان 
الطلبــة  لأغانــي الوطنيــة ثــم وزعــت 

الشــعبية. المأكــوالت  بعــض 

 حفــل تكريــم الطلبــة األوائــل: 
والتعليــم  الثقافــة  جمعيــة  كرمــت 
المتفوقيــن  الطلبــة  األرثوذكســية 
ــع شــهادات  أكاديّميــً حيــث تــم توزي
علــى   الماليــة  والمكافــآت  التقديــر 
شــهادة  إمتحــان  فــي  المتفوقيــن 
شــهادة  وإمتحــان  العامــة  الثانويــة 
الثقافــة البريطانيــة للعــام الماضــي 
كمــا   .2015/10/17 الســبت   2015/2014
وزعــت شــهادات التميــز والمكافــآت 
مــن  الصفــوف  علــى طلبــة  الماليــة 
عشــر  الحــادي  وحتــى  الســادس 
المراكــز  علــى  حصلــوا  الذيــن 
الثالثــة األولــى.  وبلــغ عــدد الطلبــة 

المكرميــن خمســة وأربعيــن طالبــً 
وطالبــة.

فــي  المدرســة  كــورال  شــارك   
احتفــال عيــد رفــع الصليــب المكــرم 
الــذي أقيــم فــي النــادي األرثوذكســي 

.2015/9/27 األحــد 

 احتفلــت المدرســة بعيــد المعلــم 
اإلثنيــن 2015/10/5 وتــم توزيــع الــورود 
والحلويــات علــى المعلميــن تكريمــً 

لجهودهــم.

نشــاط   )8  -6( المرحلــة  نظمــت   
مــع  بالتعــاون  المجتمــع  خدمــة 
أمانــة عمــان لطــالء األرصفــة وتقليــم 
المدرســة  محيــط  فــي  األشــجار 

.2015/10/12 اإلثنيــن 

ــرد 2015:  ــزف المنف ــابقة الع  مس
المنفــرد  العــزف  مســابقة  ُنظمــت 
مرحلتيــن،  علــى  كانــت  والتــي 
األولــى  المرحلــة  فــي  شــارك  حيــث 
عــدد مــن الطــالب الذيــن يمتلكــون 
مهــارة العــزف علــى آلــة موســيقية، 
الفائزيــن  الطــالب  اختيــار  وتــم 
أقيمــت  التــي  الثانيــة  للمرحلــة 
مســرح  علــى   2015/10/20 الثالثــاء 

التحكيــم  لجــان  وتألفــت  المدرســة. 
مــن الفنانيــن أوس مرجــي ويعــرب 

ســميرات.

 نظمــت المرحلتــان )1 - 3( و)4 - 5( 
ألعــاب تيلــي ماتــش للطلبــة الثالثــاء 

والخميــس 10/20 و10/22. 

التراثيــة:   األلعــاب  مهرجــان   
أقامــت جمعيــة يــوم القــدس علــى 
مالعــب مدرســتنا مهرجــان لألعــاب 
التراثيــة الســبت 2015/10/24 بتنظيــم 
فــي  وشــارك  مدرســتنا.  وإشــراف 
خاصــة  مــدارس  عشــرة  المهرجــان 
وتــم التنافــس علــى ثمانيــة ألعــاب 
شــعبية منهــا: شــد الحبــل، الحجلــة، 
الكــرات الزجاجيــة )الجلــول(، البلبــل 
)الفــرارة(، صــراع الديــوك والدجاجــات، 
لعبــة العقلــة ونــط الحبــل بأنواعــه 
كرســتي  الطالــب  وفــاز  والدحــدال. 
فــي  األول  بالمركــز  ضبيــط  نصــري 
الطالبــة  وفــازت  الدحــدال.  لعبــة 
األول  بالمركــز  عنــز  جميــل  هيليــن 

فــي لعبــة الحجلــة.

 يوم التوعية الصحية:         
توعيــة  يــوم  اإلرشــاد  قســم  نظــم 
التاســع  الصــف  لطلبــة  صحيــة 
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الدولــي  اإلتحــاد  مــع  بالتعــاون 
لطلبــة كليــة الطــب بــاألردن الســبت 
علــى  الثانيــة  للســنة    2015/10/31
التوالــي وقــد قــدم  الدكتــور ماهــر 
زبانــه محاضــرة عــن  ) أســباب الوفــاة 
بجميــع   وشــارك  الحاضــر(  بالوقــت 
قدمــت  التــي  النقــاش  حلقــات 
عوامــل  تضمنــت  والتــي  للطلبــة 
الصحــة  علــى  تؤثــر  التــي  الخطــر 
القلــق،   : وهــي  الحاضــر   بالوقــت 
ــي، الغــذاء  التدخيــن، النشــاط البدن
النشــاط  اختتــم  وقــد  الصحــي. 
بمســابقات وألعــاب هادفــة للطلبــة. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن عــددًا مــن 
والمشــاركين  المنظميــن  الطلبــة 
الطلبــة  مــن  هــم  النشــاط  بهــذا 

خريجــي  والمتميزيــن  األوائــل 
األرثوذكســية/  الوطنيــة  المدرســة 

الشميساني.

 يــوم المهــن للقســم )9 - 12(:   
والتنســيق  اإلرشــاد  قســم  نظــم 
يومــً    2015/11/7 الســبت  الجامعــي 
للمهــن لطلبــة الصــف الحادي عشــر،  
الســادة  النشــاط  اســتضاف  حيــث 
اكتواريــة(،  )علــوم  قراعيــن  عــالء 

)كاتــب  الحشــكي  محمــد  الســيد 
الســقاف  خلــود  والســيدة  ومخــرج( 

بنــوك(. )إدارة 

عرضــً   )12  -  9( المرحلــة  نظمــت   
 )9  -6( القســم  لطلبــة  لفيلــم 
دعمــً لحملــة معونــة الخيــر الســبت 

.2015/11 /21

 تكريــم المدرســة فــي برنامــج 
اإلعتمــاد الصحــي: تحت رعايــة جاللة 
المعظمــة  العبــداهلل  رانيــا  الملكــة 
الرئيســة الفخريــة للجمعيــة الملكيــة 
حفــل  أقيــم  الصحيــة  للتوعيــة 
فــي  المشــاركة  للمــدارس  تكريــم 
لجميــع  الصحــي  اإلعتمــاد  برنامــج 
الفضيــة  )البرونزيــة،  المســتويات 
فــي   2015/11/23 اإلثنيــن  والذهبيــة( 
قاعــة اكســبو زارا. ووزعــت جاللتهــا 
فــي  المشــاركين  علــى  الشــهادات 
المدرســة  البرنامــج، واســتلم مديــر 
شــعبان  ناجــي  موســى  الســيد 
لحصــول  جاللتهــا  مــن  الشــهادة 
ــزي  مدرســتنا علــى المســتوى البرون

.2015/2014 لعــام 

 أسبوع المهن للقسم )6- 8(: 
المهــن  يــوم   )8 -6( القســم  نظــم 
لطلبــة الصــف الثامن حيث اســتضاف 
عــدة  مؤسســات  مــن  مندوبيــن 
وهــي: كليــة الملكــة نــور للطيــران 
الملكيــة  األكاديميــة   ،11/24 اإلثنيــن 
جامعــة   ،11 /25 الثالثــاء  للطهــي 
األميرة ســمية األربعاء 11/26 وفارمسي 

ون الثالثاء 12/8. 

النــادي  فــي  الشــجرة  إضــاءة   
كــورال  شــارك  األرثوذكســي: 
المدرســة فــي حفــل إضــاءة شــجرة 
األرثوذكســي  النــادي  فــي  الميــالد 

.2015/11/27 الجمعــة 

 الحفــل الفنــي لدعــم معونــة 
ــة ســعادة الســيد  ــر: تحــت رعاي الخي
ميشــيل دحــدل أقيــم الحفــل الفنــي 
الســنوية  الخيــر  معونــة  لدعــم 
مســرح  فــي   2015/12/3 الخميــس 
العديــد  علــى  اشــتمل  المدرســة 
عزفــً  الموســيقية  الفقــرات  مــن 
وغنــاًء قدمتهــا الفرقــة الموســيقية 
وكــورال القســمين )1 - 3( و )4 - 5(.
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ــة  ــد القديس ــاد وعي ــل المي  حف
بربــارة: تحــت رعايــة رئيــس الهيئــة 
اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم 
أســرة  احتفلــت  األرثوذكســية 
وعيــد  الميــالد  بعيــد  المدرســة 
القديســة بربــارة الســبت 2015/12/5  
ــد  حيــث اشــتمل الحفــل علــى العدي
مســرحي  عــرض  الفقــرات،  مــن 

الدينيــة. والترانيــم 

الميــاد:      شــجرة  إضــاءة  حفــل   
الهيئــة  رئيــس  رعايــة  تحــت 
اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم 
إحســان  الدكتــور  األرثوذكســية 
إضــاءة  احتفــال  أقيــم  حمارنــة 
شــجرة الميــالد الخميــس 2015/12/10 
الــذي  المدرســة  كــورال  وبمشــاركة 
بقيــادة  الميالديــة  الترانيــم  قــدم 

نصــار. ســهى  المعلمــة 

الخيــر  انطاقــة معونــة  حفــل   
ســعادة  رعايــة  تحــت  الســنوية: 
الســيد ميشــيل دحــدل أقيــم حفــل 
الســنوية  الخيــر  معونــة  انطالقــة 
الســبت 2015/12/12 بالمركــز الثقافــي 
الجديــد  المبنــى   - الرياضــي 
الــذي  المدرســة  كــورال  وبمشــاركة 

الميالديــة  الترانيــم  بعــض  قــدم 
نصــار. ســهى  المعلمــة  بقيــادة 

 احتفاالت المياد للقسم )1 - 3(: 
نظــم القســم )1 - 3( احتفــاالت عيــد 
اشــتملت  القســم  لطلبــة  الميــالد 
أيــام  الفقــرات  مــن  العديــد  علــى 

و12/19.  12/12  ،12/5 الســبت 

بحفــل  المدرســة  كــورال  شــارك   
فنــدق  فــي  الميــالد  تراتيــل 
األحــد   Intercontinental األردن 

.20 15 /12 /13

علــى  الميــالد  هدايــا  توزيــع  تــم   
 )5  - و)4   )3  -  1( القســمين  طلبــة 
قدمــت  حيــث   2015/12/21 اإلثنيــن 
مميــزة  عروضــا  شــو  جــو  فرقــة 

العيــد. بأجــواء  احتفــاالً  للطلبــة 

 احتفال األقمار الثاثة:          
تحــت رعايــة رئيــس الهيئــة اإلداريــة 
والتعليــم  الثقافــة  لجمعيــة 
أســرة  احتفلــت  األرثوذكســية 
الكنيســة  أقمــار  بعيــد  المدرســة 
فــي   2016/2/18 الخميــس  الثالثــة 
القاعــة  الرياضــي/  الثقافــي  المبنــى 
اإلحتفــال  تضمــن  حيــث  الكبــرى 
العيــد  بمناســبة  روحيــة  كلمــات 

ونضحــه  الصغيــر  المــاء  وتقديــس 
وفــي  المدرســة،  كهنــة  قبــل  مــن 
نهايــة االحتفــال تــم توزيــع األيقونــات 
وتقديــس  الطلبــة  علــى  المقدســة 
جميــع مبانــي المدرســة ومرافقهــا.

التاســع  الصــف  طلبــة  شــارك   
فــي   2016/2/15 اإلثنيــن  وطنــي 
احتفــال المديريــة بالذكــرى المئويــة 

للثورة العربية الكبرى.

الســنوي  البيئــي  المؤتمــر   
أكاديمــي:  الكنجــز  فــي  الثالــث 
فــي  البيئــة  نــادي  طلبــة  شــارك 
الثالــث  الســنوي  البيئــي  المؤتمــر 
أكاديمــي  الكنجــز  تنظمــه  الــذي 
الــذي يحمــل عنــوان »رواد التغييــر« 

السبت 2016/3/5.

)أ،  الســابع  الصــف  طلبــة  شــارك   
فــي  األشــجار  زراعــة  نشــاط  فــي  ج( 
مــع  بالتعــاون  العارضــة  منطقــة 
جمعيــة حفــظ الطاقــة احتفــاالً بيــوم 

الشجرة السبت 2016/3/5.

 زراعــة األشــجار جمعيــة األيــدي 
األيــدي  فريــق  شــارك  الواعــدة: 
الواعــدة فــي المدرســة بنشــاط زراعــة 

جمعيــة تنظمــه  والــذي  األشــجار 
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كان  حيــث  ســنوّيً.  الواعــدة  األيــدي 
النشــاط برعايــة معالــي وزيــر الزراعــة 
الدكتــور عاكــف الزعبــي فــي منطقــة 
بمشــاركة   2016/3/7 اإلثنيــن  ناعــور 
المــدارس األعضــاء بالفريــق وشــارك 
 200 يقــارب  مــا  النشــاط  هــذا  فــي 

طالــب وطالبــة.

 يوم المرأة العالمي: 
لبــات طا مــن  مجموعــة  ركت  شــا

الصــف الحــادي عشــر IG فــي احتفــال 
يــوم المــرأة العالمــي الــذي نظمتــه 

جمعيــة خليــل الســالم الخيريــة 
الثالثاء 2016/3/8.

الدينيــة  التربيــة  قســم  أقــام   
المسيحية صالة المسامحة بمناسبة 
المدرســة  فــي مســرح  الصــوم  بــدء 
األربعــاء 2016/3/9 للطلبــة مــن جميــع 

المراحــل.

اإلنجليزيــة  اللغــة  مؤتمــر   
فعاليــات  انطلقــت  العشــرون: 
المؤتمــر العشــرين لتدريــس اللغــة 
فــي   2016/3/11 الجمعــة  اإلنجليزيــة 
نائــب  رعايــة  تحــت  المدرســة  مقــر 
التربيــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس 
والتعليــم الدكتــور محمــد الذنيبــات 

ســنويً  المدرســة  تنظمــه  والتــي 
الثقافــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
البريطانــي بمشــاركة أكثــر من )350( 
مشــاركً يمثلــون القطاعيــن الخــاص 
المؤتمــر  عنــوان  وكان  والعــام، 
) التعلــم التعاونــي(  الســنة  لهــذه 
ويهــدف المؤتمــر الــذي يســتمر علــى 
إلــى إعطــاء مدرســي  مــدار يوميــن 
فرصــة  األردنييــن  اإلنجليزيــة  اللغــة 
وتقديــم  أقرانهــم  مــع  للتشــبيك 
حققوهــا  التــي  النجــاح  قصــص 
للتدريــس  ممارســتهم  خــالل  مــن 
واألبحــاث واالحتــكاك مع كبــار الخبراء 
فــي تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فــي 

المتحــدة. المملكــة 

علــى  الموســيقى  مســابقة   
مســتوى التربيــة: شــارك كل مــن 
عشــر  الثانــي  خــوري  يــزن  الطلبــة 
)IT)، وفــاز بالمركــز األول باإليقــاع، فرح 
ونديــن   ،(IG( الثانــي عشــر  األشــقر 
رزق اهلل الخامــس )ب( فــي مســابقة 
العــزف والموســيقى علــى مســتوى 
مدرســة  فــي  أقيمــت  المديريــة 
عرجــان الثانويــة للبنــات اإلثنيــن 3/14 

واألربعــاء3/16.

الســنوي  الكتــاب  معــرض   
الهيئــة  رئيــس  رعايــة  تحــت   :2016
اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم 
إحســان  الدكتــور  األرثوذكســية 
حمارنــة تــم افتتــاح معــرض الكتــاب 
فــي   2016/3/22 الثالثــاء  الســنوي 
مكتبتــي المدرســة، وقــد تــم تكريــم 
األديبــة األردنيــة تغريــد النجــار علــى 
عــرض  وتــم  المعــرض  هامــش 
مشــهد تمثيلــي مــن قبــل الطلبــة 
بعنــوان )إضــاءات( تنــاول فيهــا حيــاة 
الشــام،  بــالد  فــي  النســوي  األدب 
وقــدم كــورال المدرســة أغنيــة )امــرأة 
أربعــة  المعــرض  اســتمر  واحــدة(. 

أيــام.

الســابع  الصــف  طلبــة  شــارك   
األشــجار  زراعــة  نشــاط  فــي   )B,C(
األول  الــدوار  الحــاووز  حديقــة  فــي 

.2016/3/24 الخميــس 

 )5  -  4( القســم  احتفــال  أقيــم   
الكرامــة  ومعركــة  الربيــع  بعيــد 

.2016/4/2 الســبت 



54

ــدة  ــم المتح ــوذج األم ــر نم  مؤتم
)MUN( الخــاص بالمدرســة: 

نظمــت المدرســة مؤتمرهــا الســنوي 
 )MUN( المتحــدة  األمــم  لنمــوذج 
فــي   1/30  -  1/27 مــن  بالفتــرة 
عــدد  بمشــاركة  الشــيراتون  فنــدق 
بإشــراف  الخاصــة  المــدارس  مــن 
ودعــاء  قطامــي  تمــارا  المعلمتيــن 

الدبوبــي.
ال  فــي  األعضــاء  الطلبــة  شــارك   
MUN فــي المؤتمــر الــذي أقيــم فــي 
مــن  بالفتــرة  اإلنجليزيــة  المدرســة 
الســبت10/10. لغايــة   10/8 الخميــس 

 MUN شــارك الطلبــة فــي مؤتمــر 
فــي مدرســة البكالوريــا بالفتــرة مــن 

.11/1 - 10/30

 MUN شــارك الطلبــة فــي مؤتمــر 
 IAA رانيــا  الملكــة  مدرســة  فــي 

.2015/11/28  -  26 مــن  بالفتــرة 

 MUN شــارك الطلبــة فــي مؤتمــر 
مــن    بالفتــرة  إيطاليــا  جنــوا/  فــي 

.2016/3/3  -   2/24

 MUN شــارك الطلبــة فــي مؤتمــر 
في إيرلندا بالفترة من  20- 2016/3/28.

مؤتمــر  فــي  الطلبــة  شــارك   
مــن                   بالفتــرة  هولنــدا  فــي   MUN

.2016/4/7 - 3/30

الزيارات:
زيــارة  العلمــي  النــادي  نظــم   
التصويــر  نــادي  لطلبــة  تعليميــة 
والمــدرج  القلعــة  جبــل  إلــى  واآلثــار 
بهــدف   2015/10/4 األحــد  الرومانــي 
األثريــة  باألماكــن  الطلبــة  تعريــف 

. هــا ير تصو و

مصنــع  البيئــة  نــادي  طلبــة  زار   
الــورق والكرتــون اإلثنيــن 2015/10/26.

 زار طلبــة الصــف الســابع CS قصــر 
رغــدان العامــر األربعــاء 10/28 و10/29 

و11/12.

 نظم النادي العلمي رحلة تعليمية 
إلــى  والتصويــر  اآلثــار  نــادي  لطلبــة 
الخميــس  الورديــة  البتــراء  مدينــة 
باألماكــن  لتعريفهــم   2015/10/29

وتصويرهــا. األثريــة 

زيــارات   )3  -  1( القســم  نظــم   
األول  الصفيــن  لطلبــة  تعليميــة 

والثانــي إلــى متحــف األطفــال بتاريــخ 
و11/14.  11/7  -  10/31

 زار طلبــة الصــف الثالــث مركــز هيــا 
»عجائــب  فيلــم  لحضــور  الثقافــي 
 ،11/19 الخميــس  الســبع«  الدنيــا 
الســبت 11/21، اإلثنيــن 11/23 والثالثــاء 

.11/24

عشــر  الحــادي  الصــف  طلبــة  زار   
الجامعــة األمريكيــة في مأدبا للتعرف 
إلــى  التخصصــات ومــن ثــم متحــف 

 .2015/11/19 الخميــس  الســتوريا 

 زار طلبــة الصــف الســابع )أ( موقــع 
طقــس العــرب الثالثــاء 11/24 للتعــرف 

إلــى الموقــع وكيفيــة عملــه.

 زار طلبــة الصــف الســادس وطنــي 
متحــف األردن ضمــن منهــاج التربيــة 

اإلجتماعيــة بتاريــخ 11/30 و 12/10-9.

 قــام طلبــة الصــف التاســع وطنــي 
القديســين  كنيســة  إلــى  بزيــارة 
اإلثنيــن  وهيالنــة  قســطنطين 
2016/2/22 بهدف التعرف إلى أقســام 

المقدســة. واألوانــي  الكنيســة 

 زار طلبة الصف الثامن بيت العناية 
للمســنين  األمــل  ودار  اإلنســانية 
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و  و2016/3/2   2016/2/24 األربعــاء 
الرحمــة  مفهــوم  لتعزيــز   2016/3/9

والعطــاء.

 تكريمــً للصــف الفائز في مســابقة 
الــورق نظــم النــادي العلمــي فطــورًا 
لطلبــة  ماكدونالــدز  مطعــم  فــي 

الصــف الثامــن CP )أ(.

وطنــي  الثالــث  الصــف  طلبــة  زار   
 2016/3/5 الســبت  األطفــال  متحــف 
زيــارة منهجيــة ضمــن مــادة العلــوم.

جميــع  األول  الصــف  طلبــة  زار   
عبــداهلل  الملــك  مســجد  الشــعب 
إلــى  للتعــرف  البشــارة  وكنيســة 
األماكــن الدينية في 7 و8 و2016/3/10 
الدينيــة. التربيــة  بإشــراف معلمــات 

الســادس  الصــف  لطلبــة  تعزيــزًا   
A,C,D( CS) تــم تنظيــم فطــور فــي 

.Lovers مطعــم بيتــزا

 نظــم النــادي العلمــي رحلــة علميــة 
إلــى  والتصويــر  اآلثــار  نــادي  لطلبــة 
الكــورة  ولــواء  قيــس  أم  منطقــة 

.2016/3/20 األحــد 

 نظــم النــادي العلمــي رحلــة علميــة 
إلــى  والفلــك  البيئــة  نــادي  لطلبــة 

وســد  الوســطى  األغــوار  منطقــة 
.2016/3/27 األحــد  الكرامــة 

دار  )د(  التاســع  الصــف  طلبــة  زار   
بمرافقــة  األشــرفية  فــي  العجــزة 
لتقديــم  نصــار  ســهى  المعلمــة 

.2016/3/29 الثالثــاء  معونــة 

ــة   زار الصــف العاشــر )أ، ب( دار العناي
اإلنســانية اإلثنين 2016/4/4 والخميس 

.2016/4/14

المدرســية  الرحــالت  ُنظمــت   
لطلبــة المرحلــة )1-3( إلــى مركــز زهــا 
الثقافــي بالفتــرة مــن 4 - 2016/4/21.

اإلنجازات الرياضيــة:
الســنوية:    الســباحة  بطولــة   
الهيئــة  رئيــس  رعايــة  تحــت 
اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم 
إحســان  الدكتــور  األرثوذكســية 
التربيــة  قســم  نظــم  حمارنــة 
الســنوية  البطولــة  الرياضيــة 
المدرســة  لطلبــة  الســباحة  فــي 
طلبــة  مــن  واســعة  وبمشــاركة 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 

األمــور. أوليــاء  وبحضــور 

 بطولــة مديريــة عمــان األولــى 
ــة: فــاز الطلبــة التاليــة  بكــرة الطاول
مديريــة  بطولــة  فــي  أســماؤهم 
عمــان األولــى بكــرة الطاولــة للمرحلــة 
الطالــب  وهــم:  الدنيــا  األساســية 
وحصــل  ســاعاتي  عيســى  راجــي 
علــى المركــز األول فــردي، الطالبــان 
واليــاس  قاقيــش   بشــار  ســيف 
إحســان عنكــي حصــال علــى المركــز 

زوجــي. األول 

 تخريج دوري الصغار:            
 تحــت رعايــة مديــر المدرســة األســتاذ 
نظمــت  شــعبان  ناجــي  موســى 
لــدوري  الختامــي  اليــوم  مباريــات 
األول  الدراســي  للفصــل  الصغــار 
 2015/11/13 الجمعــة  المدرســة  فــي 
مندوبــي  و  األمــور  أوليــاء  بحضــور 
ــن قدمــوا  المؤسســات الداعمــة الذي
وقــدم  الطلبــة،  ألبنائنــا  الهدايــا 
مديــر المدرســة الهدايــا التكريميــة 
للمؤسســات وكأســً  تذكاريــً لــكل 

الــدوري. فــي  مشــارك  طالــب 

 بطولــة مديريــة عمــان األولــى 
فــي كــرة الســلة: حقــق فريــق كــرة 
الدنيــا  األساســية  للمرحلــة  الســلة 
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المركــز األول ضمــن بطولــة مديريــة 
عمــان األولــى بعــد فــوزه فــي المبــاراة 
المدرســة  فريــق  علــى  النهائيــة 
المبــاراة  وأقيمــت  للبنــات،  األهليــة 

زيــن الشــرف. الملكــة  فــي صالــة 

 بطولــة مديريــة عمــان األولــى 
فــي كــرة الســلة/إناث: حقــق فريــق 
الســلة  بكــرة  المدرســة  طالبــات 
مديريــة  بطولــة  الثانويــة  للمرحلــة 
األول  المركــز  حاصــدًا  األولــى  عمــان 
الفريــق  وتــوج  البطولــة،  وكأس 
بعــد  األولــى  عمــان  تربيــة  مديــر 
علــى  النهائيــة  المبــاراة  فــي  الفــوز 
الناصــرة،  راهبــات  مدرســة  فريــق 
ومثــل الفريــق الطالبــات تمــارا حمــاد 
عطــااهلل،  ســيلينا  الفريــق(  )كابتــن 
بــركات،  مــراد  نتالــي  عــوض،  ســيم 
تلغــراف  كرســتينا  خــوري،  ناديــن 
،فــرح النجــداوي ، تــاال شــحاتيت وكالرا 

. جنحــو

 بطولــة مديريــة عمــان األولــى 
أللعــاب القــوى: حصــل فريــق ألعــاب 
الدنيــا  األساســية  للمرحلــة  القــوى 
علــى المركــز األول وكأس المجمــوع 
العــام ضمــن بطولــة مديريــة عمــان 

األولــى أللعــاب القــوى، طلبــة الفريــق 
هــم: يــارك أبــو عيــاش، عامــر فــراج، 
الحمــوري،  يوســف  زعــرور،  يوســف 
فــرح قاقيــش وزيــاد عبــد الرحمــن. 

 بطولــة مديريــة عمــان األولــى 
ــرة: حقــق فريــق  فــي الريشــة الطائ
المدرســة  فــي  الطائــرة  الريشــة 
الزوجــي  فئــة  الثانــي/  المركــز 
عمــان  مديريــة  بطولــة  ضمــن 
العليــا،  األساســية  للمرحلــة  األولــى 
والفريــق مكــون مــن الطالبيــن: رعــد 

معشــر. وليــث  اسبســيوتي 

الرياضيــة  التربيــة  قســم  نظــم   
ــً بكــرة الســلة لطالبــات الصــف  دوري

الفــرص.  خــالل  الخامــس 

الرياضيــة  التربيــة  قســم  نظــم   
الصــف  لطــالب  القــدم  بكــرة  دوريــً 

الفــرص. خــالل  العاشــر 

 بطولــة المديريــة أللعــاب القــوى: 
فــي  القــوى  ألعــاب  فريــق  حقــق 
المدرســة المركــز األول فــي المجمــوع 
العــام ضمــن بطولــة مديريــة عمــان 
القــوى  ألعــاب  األولــى علــى مضمــار 
للمركــز األردنــي لرياضــة اإلحتياجــات 

الدراســي  الفصــل  خــالل  الخاصــة 
المدرســة  مديــر  واســتقبل  األول،  
الطلبــة  شــعبان  موســى  األســتاذ 
الفائزيــن:  عامــر فــراج، يوســف زعــرور، 
قاقيــش،  فــرح  الحمــوري،  يوســف 
الشــريف.  زيــاد  عيــاش،  أبــو  يــارك 
ــق األســتاذ  ــب الفري ــى تدري أشــرف عل

خالــد دخــل اهلل.

 دوري الصغار:                            
بــدء دوري الصغــار للفصــل الدراســي 
الســلة  كــرة  لعبتــي  فــي  الثانــي 
وكــرة القــدم بتاريــخ 2016/3/8 وتقــام 
كل  مــن  الجمعــة  أيــام  المباريــات 
 2016/3/25 الجمعــة  بــدأت  أســبوع. 
لكــرة الســلة فــي الصالــة الرياضيــة 
الرياضــي  الثقافــي  المبنــى  فــي 
وكــرة القــدم علــى المالعــب الخارجية 
بدعــم مــن المؤسســات والشــركات 

الوطنيــة.

السلة/مدرســة  كــرة  بطولــة   
الحمــام:  مــرج  الورديــة  راهبــات 
شــارك فريق كرة الســلة لطلبة األول 
ثانــوي فمــا دون فــي بطولــة مدرســة 
الحمــام  مــرج  الورديــة/  راهبــات 
بمشــاركة عــدد مــن المــدارس وحقق 
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تغلبــه  بعــد  األول  المركــز  الفريــق 
علــى فريــق مدرســة راهبــات الورديــة 
فريــق  وحصــل   .29   -  56 بنتيجــة  
الوطنيــة األرثوذكســية علــى كأس 
الذهبيــة.   والميداليــات  البطولــة 
الفريــق مكــون مــن الطلبــة: كريــم 
عمــر  منــى،  مجــد  القســوس، 
جحــا،  حنــا  عبدربــه،  زيــد  فاخــوري، 
أحمــد  خــوري،  زيــد  البطيخــي،  رعــد 
الكباريتــي، عبــداهلل ماضــي، ســمير 

حماتــي. وجــاد  نينــو 

 دورة مدربي كرة اليد:          
معلمــي  وتأهيــل  تطويــر  بهــدف 
مختلــف  علــى  الرياضيــة  التربيــة 
الرياضــي  المجــال  فــي  األصعــدة 
شــارك األســتاذ معــن مزاهــرة أســتاذ 
مدربــي  بــدورة  الرياضيــة  التربيــة 
كــرة اليــد التــي عقــدت خــالل الفتــرة 
بالتعــاون  إلــى 2016/3/14   مــن3/12  
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم واإلتحــاد 

اليــد. لكــرة  األردنــي 

المسابقات الفنية:
 مســابقة الرســم بنــك القاهــرة 
عمــان: فــاز الطلبــة التاليــة أســماؤهم 
فــي مســابقة الرســم التــي نظمهــا 
بنــك القاهــرة عمــان الثالثــاء 2015/9/8 
وكانــوا مــن ضمــن العشــرين األوائــل

وهم:
جابــر/  أبــو  جويــل  األولــى:  الفئــة 

)أ(.  الثانــي  الصــف 
شــداد/ ياســمينا  الثانيــة:  الفئــة 

.(CP ( الثالــث الصــف 
الصــف  ناديــا نجمــة/  الثالثــة:  الفئــة 

الثامــن.
الفئــة الرابعــة: كريــم مســلم/ الصــف 

العاشر.

 مسابقة رسم بلغاريا:                 
فــاز الطلبــة التاليــة أســماؤهم فــي 
وحصلــوا  بلغاريــا  رســم  مســابقة 

وهــم:  تميــز  شــهادات  علــى 
الحــادي  /الصــف  عطــاهلل  جويــل 
مرعشــليان/  هيليــن  أدبــي  عشــر 
رايــة  علمــي،  عشــر  الحــادي  الصــف 
علمــً   (CP( الثالــث  الصــف  هــواري/ 
ــزة مــن  ــأن مدرســتنا الوحيــدة الفائ ب

األردن.

مســابقة رســم مدرســة عبــد   
الطلبــة  شــارك  شــرف:  الحميــد 
التاليــة أســماؤهم فــي ورشــة رســم 
الحميــد  عبــد  مدرســة  نظمتهــا 
وكانــت   2015/11/2 اإلثنيــن  شــرف 

كاآلتــي: النتائــج 
غوكاســيان/  ماريــا  األولــى:  الفئــة 
ــي. ــي )CP) المركــز الثان الصــف الثان
الصــف  خــوري/  فــادي  الثانيــة:  الفئــة 

الثالــث. المركــز  )د(  الخامــس 
تينــا تافينيــان/ الصــف الســادس )ج( 

المركــز الثالــث.

الفنيــة  الرســم  مســابقة   
البيــان:            مدرســة   - البيئيــة 
أســماؤهم  التاليــة  الطلبــة  فــاز 
التــي  الفنيــة  الرســم  فــي مســابقة 
الســبت  البيــان  مدرســة  نظمتهــا 
2015/11/14: الطالبة هيلين مرعشليان 
مــن الصــف الحــادي عشــر أدبــي فــازت 
تقديريــة  وشــهادة  األول  بالمركــز 

وميدالية ذهبية. 
أســامة  الطالــب  مــن  كل  حصــل 
الثامــن)ب(  الصــف  مــن  ملــكاوي 
الصــف  مــن  البهــو  ريــن  والطالبــة 
مشــاركة. شــهادات  علــى   2CP/E
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الملتقــى  رســم  مســابقة   
ــوي: تحــت رعايــة ســمو األميــرة  الترب
ــم  بســمة بنــت طــالل المعظمــة أقي
فــي  الفائزيــن  لتكريــم  احتفــال 
التربــوي  الملتقــى  رســم  مســابقة 
فنــدق  فــي   2015/11/28 الســبت 
هوليــدي إن، والطلبــة الفائــزون هــم:
ماريــا غوكســيان مــن الصــف الثانــي 
)CP) حصلــت علــى المركــز الثانــي 

علــى فئتهــا ودرع.
مايــكل خــوري مــن الصــف الســادس 
)CP) حصــل علــى المركــز األول علــى 

فئتــه ودرع.
أســامة ملــكاوي مــن الصــف الثامــن 
)ب( حصــل علــى المركــز األول علــى 

ودرع. فئتــه 
الثانــي  الصــف  مــن  الزوبعــي  حــال 
المركــز  علــى  حصلــت   (IT( عشــر 

ودرع. فئتهــا  علــى  األول 

يــوم  رســم جمعيــة  مســابقة   
يــوم  جمعيــة  نظمــت  القــدس: 
القــدس مســابقة رســم أقيمــت فــي 
الســبت  الواعــدة  األيــدي  جمعيــة 
فــي شــارك  حيــث   20 15 /1 1 /28
المســابقة كل مــن الطلبــة  هيليــن 

لحــادي ا لصــف  ا مــن  مرعشــليان 

عشــر علمــي، دالل نقــل مــن الصــف 
مــن شــداد  ياســمينا  الســادس، 

الصف الرابع.

 مسابقة رسوم األطفال تايوان: 
فــازت الطالبتــان هيليــن مرعشــليان 
علمــي  عشــر  الحــادي  الصــف  مــن 
وحيــاة حجازيــن مــن الصــف التاســع 
)أ( فــي مســابقة رســوم األطفــال مــن 
ئــز لجوا ا تســليم  وتــم  يــوان،  تا
مديــر  مكتــب  فــي  والشــهادات 
أنجلينــا  اآلنســة  بحضــور  المدرســة 
لســفارة  الثانــي  الســكرتير  بــان 

تايــوان.

النــادي  رســم  مســابقة   
األرثوذكســي: فــازت الطالبــة حيــاه 
)أ(  التاســع  الصــف  مــن  حجازيــن 
بجائــزة ترضيــة وهديــة فــي مســابقة 
رســم النــادي األرثوذكســي بعنــوان 
.2016/2/21 بتاريــخ  األحــالم«  »حيــاة 

         :CIS مسابقة رسم ال 
مــن  الطلبــة  مــن  مجموعــة  شــارك 
جميــع المراحــل فــي مســابقة رســم 
CIS بعنــوان » المواطنــة العالميــة«.

الطلبــة هــم:
مخامــرة،  روجيــه   :)3  -  1( المرحلــة 

زوايــدة،  فــارس  قاقيــش،  مايــكل 
جعفــر الدجانــي، لجيــن الفــرح، غنــى 
ســيلينا  غنمــا،  ســيلين  طوقــان، 
أبــو هنطــش، جولــي زيــدان، مارينــا 
غوكاســيان، تاليــا دلــل، يــارا قبعيــن، 

طنــوس. مايــكل  حــداد،  جــاد 

المرحلــة )4 - 5(: أمجــد غنمــا، نديــم 
منــه،  ماريــا  نينــو،  جويــل  البهــو، 
أحمــد نهــاد، ماريــا جــرار، فــادي خــوري، 
نديــن فانــوس، زيــد فانــوس، وديــع 
ماكيــال  خــوري،  مايــكل  قســوس، 

جنحــو. جوليانــا  كاجــو، 

المرحلــة )6- 8(: ســيلينا شــرقاوي، 
ماريــا كمــال، تينــا تامينيــان، وســن 
محمــد  خــوري،  خليــل  الهلســا، 

عابديــن.

حجازيــن،  حيــاة   :)12  -  9( المرحلــة 
كاريــن ســليمان، ناديــا نجمــة، جويــل 
عطــاهلل، حــال الزوبعــي، هبــة خنــوف، 
كريــم مســلم، زيــن حداديــن، هيلين 

مرعشــليان.

 مسابقة رسم تويوتا:                
فــاز الطلبــة التاليــة أســماؤهم فــي 
تويوتــا  المركزيــة  رســم  مســابقة 
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الثالثــاء  األحــالم«  »ســيارة  بعنــوان 
وهــم:  2016/3/8

محســن  الطالــب  األول  المركــز 
وحصــل  )ج(  الثامــن  مــن  الزوبعــي 

.Lap Top (Dell) جائــزة  علــى 

المركــز الثالــث الطالبــة كيــرا يغنــم 
مــن الصــف الســادس )ب( وحصلــت 

.PSP (Sony) علــى جائــزة

ســما  الطالبــة  الثالــث  المركــز 
)د(   CP األول  الصــف  مــن  كعــوش 
.PSP (Sony) وحصلــت علــى جائــزة

 مســابقة رســم الكليــة العلميــة 
الطلبــة  فــاز  العاشــرة:  اإلســامية 
مســابقة  فــي  أســماؤهم  التاليــة 
اإلســالمية  العلميــة  الكليــة  رســم 
العاشــرة بتاريــخ 2016/3/13، وحصلــوا 
وجوائــز  مشــاركة  شــهادات  علــى  
ودفاتــر  زجاجيــة  )أكــواب  ترضيــة 
مالحظــات( وهــم: ســرار الخواجــا مــن 

)أ(. العاشــر  الصــف 
محمــد عابديــن مــن الصف الســادس 

)ج(.
الخامــس                     الصــف  مــن  خــوري  فــادي 

CP )د( . 
رين البهو من الصف الثاني CP)هـ(.

الدورات:
 تم البدء بدورة التايكواندو 

اإلثنين 2015/10/5، واختتمت اإلثنين 
2015/11/30 بواقع 17 حصة تدريبية 

يومين أسبوعيً. 

السالســا  بــدورة  البــدء  تــم   
الثالثــاء 2015/10/6،   )3 - 1( للصفــوف 
واختتمــت الثالثــاء 2015/12/8 بواقــع 
17 حصــة تدريبيــة يوميــن أســبوعّيً.

السالســا  بــدورة  البــدء  تــم   
للصفيــن )4 - 5( األربعــاء 2015/9/30، 
واختتمــت األربعــاء 2015/11/25 بواقــع 
17 حصــة تدريبيــة يوميــن أســبوعّيً.

مدرسة األشرفية
الصــف األول   اســتقبلت معلمــات 
مــن  جــو  فــي  الطلبــة   األساســي 
الفــرح والســعادة وشــاركهم بهــذا 
حيــث  المهرجيــن  فرقــة  اليــوم 
قامــوا بالرســم علــى الوجــه وتوزيــع 

البالونــات.

 تحــت رعايــة رئيــس جمعيــة الثقافة 
والتعليم األرثوذكســية د. إحسان 

الهيئــة  أعضــاء  وبحضــور  حمارنــة 
اثناســيوس  األب  وبمباركــة  اإلداريــة 
الصليــب  رفــع  بعيــد  االحتفــال  تــم 
المقــدس علــى مســرح فــؤاد يغنــم 
كــورال  قــدم  حيــث  الشميســاني، 
ســيرافيم  األب  بقيــادة  المدرســة 
الصليــب  عيــد  تراتيــل  الســلمان 

لمقــدس. ا

 قام طلبة المدرسة باإلحتفال بيوم 
علــى  المعلميــن  لتكريــم  المعلــم 

جهودهــم ودعمهــم المتواصــل.

 تحــت رعايــة رئيــس جمعيــة الثقافة 
وبحضــور  األرثوذكســية  والتعليــم 
وأوليــاء  اإلداريــة  الهيئــة  أعضــاء 
األمــور تــم توزيــع شــهادات التقديــر 
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والحوافــز علــى الطلبــة المســتحقين 
)7 - 12( للعــام الدراســي 2015/2014.

ــرة المدرســة الدكتــورة   قامــت مدي
ميســون عكــروش بتوزيــع شــهادات 
التقديــر علــى الطلبــة الذيــن حصلــوا 
مــن  فــوق(  فمــا   90( معــدل  علــى 
الصفــوف )1 -  6( بحضــور أوليــاء أمــور 

ــة. الطلب

 مسرحية كليوباترا األحد 2015/12/6 
تحــت رعايــة معالــي األســتاذ جريــس 
ســماوي ) وزيــر الثقافــة األســبق ( و 
الهيئــة  وأعضــاء  رئيــس  بحضــور 
طلبــة  مــن  مجموعــة  قــام  اإلداريــة 
بعــرض  العربيــة  اللغــة  نــادي 
مســرحية مصــرع كليوباتــرا إلحيــاء 
اللغــة العربيــة /لغــة الضــاد بقيــادة 

الشــامي. انسطاســيا  المعلمــة 

 تحــت رعايــة نائــب رئيــس جمعيــة 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
وبمباركــة  شــنوده  نهــى  الســيدة 
األب اثناســيوس تــم اإلحتفــال بإضــاءة 
شــجرة الميــالد وعيــد القديســة بربــارة 
حيــث قــدم كــورال المدرســة »فرقــة 
ســيرافيم  األب  بقيــادة  التراتيــل« 
الســلمان تراتيــل وأناشــيد ميالديــة.

 قــام طلبــة نــادي اللغــة اإلنجليزيــة 
باللغــة  الميــالد  مســرحية  بعــرض 
المدرســة  قاعــة  فــي  اإلنجليزيــة 
غنــدور،  رنــدة  المعلمــات:  بقيــادة 

مصــاروة. طــروب  ربــاح،  ســهير 

تــم  المجيــدة  األعيــاد  بمناســبة   
المحبــة«  »طبــق  نشــاط  إقامــة 
وشــارك الطلبــة فــي إعــداده وذلــك 

المشــاركة. مفاهيــم  لتعزيــز 

 تمــت المشــاركة فــي البــازار الخيــري 
لســيدات جمعيــة الثقافــة والتعليــم 
األرثوذكســية بمجموعــة مــن األعمــال 
اليدويــة والفنيــة مــن إعــداد طلبــة 

المدرســة.

تجــاه  اإلحســاس  تنميــة  بهــدف   
عينيــة  تبرعــات  جمــع  تــم  اآلخريــن  
مــن قبــل الطلبــة وقامــوا بتقديمهــا 

الســالم. دار  إلــى 

 بحضــور مديــرة المدرســة الدكتورة 
وبمشــاركة  عكــروش  ميســون 
أوليــاء أمــور طلبــة الصفــوف )1 - 4( 
قــدم الطلبــة عروضــً وأناشــيد لعيــد 

الميــالد المجيــد.

هدايــا  بتوزيــع  كلــوز  ســانتا  قــام   
.)5  -  1( الصفــوف  لطلبــة  الميــالد 

 تــم عقــد دورة التايكوانــدو الثالثــة، 
الصفــوف    لطلبــة  الثالثــة   الدفعــة 
( طالبــً   28 ( اشــترك  3( حيــث   -  1(
وطالبــة تحــت إشــراف الدكتــور وليــد 

ناصــر.

الرياضيــة  التربيــة  قســم  أقــام   
)تيلــي  ترفيهيــة  ألعــاب  نشــاط 
طلبــة  أمــور  أوليــاء  بيــن  ماتــش( 

األساســي.  )3  -  1( الصفــوف 

 أقيمــت بطولــة ضاحيــة )2.5 كــم( 
بمناســبة  األشــرفية   منطقــة  فــي 
مــرور مئــة عــام علــى الثــورة العربيــة 
 )10  -  4( الصفــوف  لطلبــة  الكبــرى 
ثــالث مراحــل، وقامــت مديــرة  علــى 
علــى  الكــؤوس  بتوزيــع  المدرســة 
الطلبــة الفائزيــن والميداليــات علــى 

المشــاركين.

اإلنجليزيــة  اللغــة  قســم  نّظــم   
مســابقة التهجئــة باللغــة اإلنجليزيــة 
العاشــر   - )األول  الصــف  لطلبــة 
شــهادات  ووزعــت  األساســي( 
ــن. ــى الفائزي ــا عل المشــاركة والهداي
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زاكاريــان  نــارود  الطالبــة  حصلــت   
علــى المركــز األول فــي إلقــاء الشــعر 
المفتوحــة  القــدس  بطولــة  فــي 
الطالــب  حصــل  وكمــا  للشــعر، 
ديفيــد صويــص علــى المركــز األول 
المفتوحــة  القــدس  بطولــة  فــي 

. نج للشــطر

األيكونومــوس  رعايــة  تحــت   
أثناســيوس قاقيــش أقيمــت أمســية 
البشــارة   كنيســة  فــي  فصحيــة 

تضمنــت: العبدلــي 

وأهميتــه  الصــوم  عــن  محاضــرة 
قدمهــا األيكونومــوس أثناســيوس 

قاقيــش.

كــورال  قدمهــا  فصحيــة  تراتيــل 
قســم التربيــة الدينيــة المســيحية.

بمشــاركة أوليــاء أمــور الطلبــة وإدارة 
ومعلمــي المدرســة تــم إقامــة غــذاء 
المحبــة  أواصــر  لتفعيــل  صومــي 
المحليــة  البيئــة  بيــن  والتعــاون 

المدرســة. وأســرة 

 قــام طلبــة المرحلــة )1 - 4( بجمــع 
ــع. ــدوار الراب البيــض فــي حديقــة ال

 قــام طلبــة المرحلــة )1 - 4( بجمــع 
ــع. ــدوار الراب البيــض فــي حديقــة ال

تحــت رعايــة نائــب رئيــس جمعيــة 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
الســيدة نهــى شــنوده قــدم نــادي 
مصــرع  مســرحية  العربيــة  اللغــة 
كليوباتــرا للمــرة الثانيــة على مســرح 
المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية - 

الشميســاني.

ــة غــداء    أقــام القســم )7 -12( مأدب
فــي  العامــة  الثانويــة  طلبــة  لــوداع 

المدرســة. ســاحة 

 تحــت رعايــة الشــاعر األســتاذ حيــدر 
محمــود قــدم نــادي اللغــة العربيــة 
ذكــرى  إلحيــاء  شــعرية  أمســية 
وفــاة  الشــاعر الراحــل »جبــران خليــل 

جبــران«.

 قــام ناديــا اللغة العربيــة واإلنجليزية 
بعــرض مســرحيات باللغتيــن العربية 
ــة »شــريعة الغــاب« و»ليلــى  واإلنجليزي
علــى  »روميووجوليــت«  و  والذئــب« 

طلبــة المدرســة.

 أصــدرت لجنــة النهــوض الوطنــي 
العــدد الســابع مــن مجلــة النهــوض 
الوطنــي بمناســبة عيــد اإلســتقالل.

عشــرة  الســابعة  الدفعــة  تخــرج   
األحــد  العامــة،  الثانويــة  طلبــة  مــن 
2016/5/29 تحــت رعايــة ســمو األميــرة 
رئيــس  وبحضــور  الطبــاع   عاليــة 
إحســان  الدكتــور  اإلداريــة  الهيئــة 
حمارنــة وعــدد مــن أعضــاء الجمعيــة 
تــم تخــرج الدفعــة الســابعة عشــرة 
حيــث  العامــة  الثانويــة  طلبــة  مــن 
طالبــً   )  48  ( الخريجيــن  عــدد  بلــغ 

وطالبــة.
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التاريخالشهرالمكاننوع المشاركة

2015/9/18أيلولالنادي األرثوذكسيبطولة النادي األرثوذكسي للسباحة

2015/10/2تشرين أولحدائق الملك حسينماراثون سامسونج

2015/10/24تشرين أولاألرثوذكسية/ الشميسانيبطولة ألعاب شعبية 

2015/11/9تشرين ثانيمدرسة البيان مرج الحمامبطولة اختراق الضاحية 

2015/11/14تشرين ثانيمدرسة تراسنطةبطولة القدم والسلة

2015/11/14تشرين ثانيمديرة التربية والتعليمبطولة ألعاب القوى

2015/11/23تشرين ثانيصالة األميرة زين الشرفبطولة الريشة الطائرة 

مباريات داخلية يد وسلة
 وتيلي ماتش

المدرسة األرثوذكسية 
2015/12/2كانون أولاألشرفية

اإلنجازات الرياضيــة:



63

روضة وهبة تماري

األطفــال  اســتقبال  تــم   
الســبت  يــوم   Orientation Day
بســتان  لمجموعــات   2015/8/22
مجموعــات  ثــالث  علــى  وتمهيــدي 
ولغايــة  التاســعة  الســاعة  مــن 

الساعة الواحدة والنصف.

 احتفلــت الروضــة بعيــد األضحــى 
بارتــداء  معلمــة  قامــت  حيــث 
بســكوت  وتوزيــع  خــروف  مالبــس 
ــع األطفــال،  ــد علــى جمي خــروف العي
والتقــاط صــور تذكاريــة مــع خــاروف 
أو  تهنئــة  بطاقــات  وتوزيــع  العيــد 
أعمــال فنيــة قــام بهــا األطفــال لهــذه 

                                                  .2015/9/22 الثالثــاء  المناســبة  

المملكــة  احتفــاالت  بمناســبة   
أقامــت  العربــي  الطفــل  بأســبوع 
الروضــة احتفــاالً شــارك فيــه األطفــال 
وأداء  العربيــة  المالبــس  بارتــداء 
فــي  العربيــة  والدبــكات  األناشــيد 
مجموعــات  لجميــع  الروضــة  ســاحة 
تــم  وبعدهــا  وتمهيــدي،  بســتان 
القيــام  بالتقــاط  الصــور الجماعيــة 

 بهــدف تعزيــز التواصــل مــع أوليــاء 
تطــور  علــى  واطالعهــم  األمــور، 
أطفالهــم فــي جميــع مجــاالت النمــو 
الجســمية واإلنفعاليــة واإلجتماعيــة 
مــع  اجتمــاع  عقــد  تــم  والعقليــة 
 2015/11/7 الســبت  األمــور  أوليــاء 
حســب ترتيــب زمنــي حــدد مســبقً 

األمــور.   ألوليــاء 

بثقافــة  الطفــل  ربــط  بهــدف   
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وزيــادة 
معرفتــه بتــراث بلــده قامــت جميــع 
تمهيــدي  ثانيــة  مرحلــة  مجموعــات 
بزيــارة إلــى آثــار جبــل القلعــة الســبت 

.2015/11/14

باآلخريــن  اإلحســاس  لتنميــة   
وغــرس قيــم المحبــة والعطــاء لــدى 
األطفــال، شــارك أطفــال روضــة وهبــة 
تمــاري طــالب المدرســة األرثوذكســية 
تــم  حيــث  الشــتاء  معونــة  بحملــة 
مــن خــالل تقديــم التبرعــات النقديــة 
والعينيــة خــالل الفتــرة مــن 2015/11/21 

.2015/11/30 ولغايــة 

األطفــال  وعــي  زيــادة  بهــدف   
علــى  وأثرهــا  النظافــة  بموضــوع 
العــادات  الصحــة وتعويدهــم علــى 

المأكــوالت  وتنــاول  التذكاريــة 
الخميــس  الشــعبية  والمشــروبات 

.2015/10/1

تنكريــة  لحفلــة  الترتيــب  تــم   
قــام  حيــث   2015/10/31 الســبت 
والتقــاط   الحلــوى  بتبــادل  األطفــال 
الصــور الجماعيــة فــي قاعــة الروضــة.

 حضــرت جميع مجموعــات   تمهيدي 
وبســتان عــروض  الســيرك  الروســي 
الســبت 2015/10/12 وعلى مجموعتين 
الســاعة التاســعة صباحــً والســاعة 
العاشــرة صباحــً، وتــم دعــوة أطفــال 
األرثوذكســية  الوطنيــة  روضــة 

األشــرفية.

 قامــت جميــع مجموعــات تمهيــدي 
بزيــارة تعليميــة إلــى مكتبــة شــومان 

خــالل الفتــرة مــن 7 - 2015/10/28.

روضــة  مجموعــات  جميــع  قامــت   
تعليميــة  بزيــارة  بســتان  أولــى 
بهــدف  المدنــي  الدفــاع  مركــز  إلــى 
النقــل  وســائل  أنــواع  إلــى  التعــرف 
يقدمهــا  التــي  والخدمــات  البريــة 
المركــز خــالل الفتــرة مــن 2015/11/2 و 

.2015/11/4 لغايــة 
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الصحية والنظافة الجســدية تم عرض 
النظافــة«  »أحــب  بعنــوان  مســرحية 
 (Fun Science) ال  نــادي  قدمهــا 

الروضــة. مجموعــات  لجميــع 

 بمناســبة احتفــاالت الروضــة بعيــد 
الميــالد المجيــد قامــت الروضــة دعــوة 
وضيوفهــم  األطفــال  أمــور  أوليــاء 
حســب برنامــج لحضــور أناشــيد عيــد 
الميــالد خــالل الفتــرة 14 - 2015/12/17، 
بــأداء  مجموعــة  كل  قامــت  بحيــث 
وبعــد  بالعيــد  خاصــة  فقــرات 
أوليــاء  األطفــال  شــارك  االحتفــال 
خاصــة  هديــة  بتحضيــر  أمورهــم 
كلــوز  ســانتا  حضــر  كمــا  بالعيــد. 
وزع  حيــث  شــادي(  )عمــو  برفقــة 
الهدايــا علــى األطفــال بعــد أن قــدم 
عرضــً تضمــن أناشــيد عيــد الميــالد 
ورقصــات منوعــة الثالثــاء 2015/12/22. 

 بمناســبة اإلحتفــال بعيــد المحبــة 
تــم تخصيــص برنامــج يــوم الســبت 
لأطفــال  خــاص  كيــوم   2016/2/13
ألعــاب  فنيــة/  بأعمــال  للقيــام 
مــن  وجباتهــم  وإحضــار  جماعيــة 
منازلهــم، وفــي نهايــة اليــوم  تجمــع 
األطفــال فــي ســاحة الروضــة حيــث 

واألناشــيد  الرقصــات  بــأداء  قامــوا 
حلــوى  توزيــع   تــم  اإلنتهــاء  وبعــد 
شــعر البنــات وبالونــات علــى  جميــع 

الروضــة. أطفــال 

 قامــت جميــع مجموعــات الروضــة 
بســتان وتمهيــدي بزيــارة تعليميــة 
حدائــق  فــي  األطفــال  متحــف  إلــى 
.2016/2/27 - 20 الســبت  الحســين  

ينــوب  مــن  أو  اآلبــاء  دعــوة  تــم   
عنهــم )عــم، خــال، جــد( للمشــاركة 
نشــاط هديــة  نشــاط تحضيــر  فــي 

.2016/3/12 الســبت  األم  عيــد 

األم  بعيــد  الروضــة  احتفلــت   
الســبت 2016/3/19 حيــث قامــت كل 
األغانــي  بتقديــم  صفيــة  مجموعــة 
الصفيــة،  الغــرف  داخــل  والرقصــات 
تقديــم  تــم  اإلحتفــال  نهايــة  وفــي 
تقديــم  تــم  كمــا  لأمهــات،  هدايــا 
ومشــروبات  فالفــل  سندويشــات 
وسندويشــات  لأمهــات  ســاخنة 

لأطفــال.  وحلــوى 

 بهــدف تعزيــز التواصــل مــع أوليــاء 
تطــور  علــى  واطالعهــم  األمــور، 
أطفالهــم فــي جميــع مجــاالت النمــو 

الجســمية واإلنفعاليــة واإلجتماعيــة 
مــع  اجتمــاع  عقــد  تــم  والعقليــة 
 2016/3/5 الســبت  األمــور  أوليــاء 
حســب ترتيــب زمنــي حــدد مســبقً 

األمــور. ألوليــاء 

 بهــدف تعريــف األطفــال العــادات 
حضــرت  الصحــي  واألكل  الصحيــة 
جميــع مجموعــات الروضــة مســرحية 
.2016/3/24 الخميــس  الــورد«  »بيــاع 

روضــة  مجموعــات  جميــع  قامــت   
أولــى )بســتان( بزيــارة إلــى مشــتل 
الحدائــق  جنــة  مســتنبت  األزهــار 

آذار. شــهر  خــالل 

 قامــت جميــع مجموعــات بســتان 
متحــف  إلــى  تعليميــة  بزيــارة 
الحســين  حدائــق  فــي  الســيارات 
و7   6 والســبت  والخميــس  األربعــاء 

.2016/4/11 و

روضــة  مجموعــات  جميــع  قامــت   
تعليميــة  بزيــارة  تمهيــدي  ثانيــة 
ترفيهيــة إلــى مركز عمان للفروســية 
للتعــرف إلــى األنــواع المختلفــة مــن 
الخيــول، وكيفيــة رعايــة هــذا الحيــوان 
جميــع  قــام  الزيــارة  نهايــة  وفــي 
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األطفــال بركــوب الخيــل أيــام اإلثنيــن 
.2016/4/20  -  18 واألربعــاء  والثالثــاء 

بمهنــة  األطفــال  تعريــف  بهــدف   
التــي يســتخدمها  المــزارع واألدوات 
بالنبــات  والعنايــة  الزراعــة  وطريقــة 
الروضــة  مجموعــات  جميــع  حضــرت 
مســرحية »الجــزرة العنيــدة« اإلثنيــن 

.2016/4/4

ينــوب  مــن  أو  اآلبــاء  دعــوة  تــم   
نشــاط  فــي  للمشــاركة  عنهــم 
اليــوم الرياضــي فــي ســاحة الروضــة، 
حيــث قــام اآلبــاء بمســابقات رياضيــة 
وشــخصيات  أطفالهــم  بمشــاركة 
وفــي   ،2016/4/16 الســبت  كرتونيــة 
نهايــة النشــاط تــم تقديــم ضيافــة 

وأطفالهــم. لآلبــاء 

 شــارك خمســة أطفــال مــن الروضــة 
باألطفــال  خاصــة  رســم  بمســابقة 
فــي  وليلــة«  ليلــة  »ألــف  بعنــوان 
روضــة مدرســة الرائــد العربــي الثالثاء 
2016/4/19 وحصــل الطفــل زيــد باكيــر 

علــى المركــز األول.

أطفــال  مــن  مجموعــة  شــاركت   
بنــك  رســم  بمســابقة  الروضــة 
بالفئــة  فــاز  حيــث  عمــان،  القاهــرة 
األولــى لعمــر )5 - 7( ســنوات خمســة 

الروضــة. مــن  أطفــال 

أطفــال  مجموعــات  جميــع  قامــت   
الروضــة بســتان وتمهيــدي بتنــاول 
وجبــة اإلفطــار فــي حديقــة الضاحيــة 
 2016/4/26  -  25 والثالثــاء  اإلثنيــن 
حيــث تــم دعــوة األهالــي للمشــاركة 
وفــي نهايــة النشــاط قــام األطفــال 

بجمــع بيــض بالســتيك.

 شــاركت كشــافة الــروم الكاثوليــك 
احتفــال الفصــح المجيــد فــي ســاحة 
معزوفــات  قّدمــت  حيــث  الروضــة 
متنوعــة لأطفــال بمشــاركة األرنــب 
وشــخصيات كرتونيــة  وفــي نهايــة 
بيــض  العيــد  أرنــب  وزع  اإلحتفــال 

األطفــال.  علــى جميــع  شــوكوالتة 

تــم الطلــب مــن األطفــال إحضــار   
حيواناتهــم المنزليــة وتــم عرضهــا 
فــي ســاحة الروضــة ليتمكنــوا مــن 
وتمييــز  إليهــا  والتعــرف  رؤيتهــا 
الفروقــات بينها الخميــس 2016/5/5.

بزيــارة  قامــت مجموعــات بســتان   
تعليميــة ترفيهيــة إلــى مركــز عمــان 
للفروســية خالل الفترة 9- 2016/5/11.

 قامــت مجموعــات تمهيــدي بزيــارة 
المركــز  إلــى  ترفيهيــة  تعليميــة 
خــالل  الحيــوان  لرعايــة  اإلنســاني 

و2016/5/16. و14   12  -  9 الفتــرة 

 تــم دعــوة األجــداد وأوليــاء األمــور 
لحفــل موســيقي فــي قاعــة روضــة 
األطفــال  قــدم  تمــاري، حيــث  وهبــة 
فقــرات موســيقية وإيقاعيــة منوعــة، 
وفــي نهايــة الحفل تم دعــوة الجميع 
الحلويـــات  وتنــاول  القهــوة  لشــرب 
تــم  التــي  المظللــة  الســاحة  فــي 
والطــاوالت  بالكراســي  تحضيرهــا 

.2016/5/11  -9 الفتــرة  خــالل 

بزيــارة  قامــت مجموعــات بســتان   
متحــف  إلــى  ترفيهيــة  تعليميــة 

.2016/5/14 الســبت  األطفــال 

 تــم التنســيق مــع رئيســات قســم 
)1 - 5( وطنــي ودولــي لزيــارة أطفــال 
صفــوف  إلــى  تمهيــدي  مجموعــات 
األول اإلبتدائــي، وذلــك بهــدف تعــرف 
األطفال إلى  المدرســة األرثوذكســية 
وتكويــن ألفــة بيــن األطفــال وبيئــة 
غــرف  معلمــات،  )إدارة،  المدرســة 

.2016/5/14 الســبت  صفيــة( 

وإلثــراء  الطيــور  لوحــدة  تعزيــزًا   
خصائــص  حــول  األطفــال  معرفــة 
وأشــكالها  وأحجامهــا  الطيــور 
أولــى  مجموعــات  قامــت  وأنواعهــا 
بســتان بزيــارة تعليميــة إلــى حديقــة 

أيــار. شــهر  خــالل  الطيــور 
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 قامــت جميــع مجموعــات تمهيــدي 
بالخريجيــن  خاصــة  جداريــة  برســم 
فــي المنطقــة الخلفيــة مــن الروضــة 

)مدينــة الســير(.

بتحضيــر  الروضــة  إدارة  قامــت   
منوعــة  لنشــاطات  شــائق  برنامــج 
الدراســي  العــام  انتهــاء  بمناســبة 
النشــاطات  علــى  اشــتمل  حيــث 

اآلتيــة:

لأطفــال  طعــام  وجبــة  تقديــم 
)بيتــزا( تــم تحضيرهــا فــي الروضــة 
الســبت  الروضــة  أطفــال  لجميــع 

.2016 /5 /28

الروضــة  مجموعــات  جميــع  قامــت 
شــاركوا  إفطــار  وجبــة  بإحضــار 
أصدقاءهــم فيهــا اإلثنين 2016/5/30.

مــع  مســرحية  عــروض  تقديــم  تــم 
الســاحر ميشــو ورســم علــى الوجــه 
منوعــة  وألعــاب  فنيــة  وأعمــال 
.2016/6/1 األربعــاء  الصفيــة  بالغــرف 

ــي واألربعيــن  ــج الفــوج الثان ــم تخري ت
مــن أطفــال روضــة وهبــة تمــاري تحــت 
رعايــة رئيــس الهيئــة اإلدارية لجمعية 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
ونائــب  حمارنــة  إحســان  الدكتــور 
شــنوده  نهــى  الســيدة  الرئيــس 
الســيدة  المدرســية  اللجنــة  ومقــرر 

الجمعــة 2016/6/3  نرميــن ســنداحة 
بــدأ  حيــث  مجموعــات  ثــالث  وعلــى 
وصــالة  الملكــي  بالســالم  اإلحتفــال 
جنحــو  بطــرس  األب  مــن  مباركــة 
واألب الدكتــور ابراهيــم الدبــور واألب 
الكســيوس قاقيــش وتقديــم كلمــة 
رئيــس  ونائــب  رئيــس  قبــل  مــن 
الثقافــة  لجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة 
ومقــرر  األرثوذكســية  والتعليــم 
اللجنــة المدرســية ومديــرة الروضــة 
خضــر،  أبــو  شــداد  زهيــة  الســيدة 
أغانــي  مجموعــة  الحفــل  تخلــل 
قدمهــا أطفــال الروضــة وفــي نهايــة 
الحفــل تــم توزيــع الشــهادات علــى 

الخريجيــن. األطفــال 
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بأســبوع  الروضــة  أطفــال  احتفــل   
ارتــدوا  حيــث  العربــي  الطفــل 
المالبــس التــي مثلــت بعــض الــدول 
العربيــة، وقامــت كل مجموعــة بغنــاء 
أغنيــة وطنيــة، كمــا أقامــوا الدبكــة 
المصاحبــة لأغانــي الوطنيــة  الســبت 

.2015/10/20

أهميــة  علــى  التأكيــد  بهــدف   
وأوليــاء  الروضــة  بيــن  التواصــل 
األمــور تــم عقــد  اجتمــاع أوليــاء األمــور 
أطفالهــم  وتطــور  نمــو  لمناقشــة 
مــن النواحــي اإلجتماعيــة والعاطفية 
والعقليــة وذلــك  الســبت 2015/10/31.

 قــام أطفــال الروضــة بزيــارة  إلــى 
متحــف األطفــال  الســبت 21 /2015/11 

إلثــراء خبراتهــم.

 شــارك عضــو الهيئــة اإلدارية الســيد 
الروضــة  أطفــال  مشــحور  جــورج 
احتفــال عيــد الميــالد المجيــد الســبت 

.2015/12/12

مســرحية  شــادي  فرقــة  عرضــت   
اإلثنيــن  الروضــة  ألطفــال  العيــد 
2015/12/21 بجــو ســاده الفرح والمتعة.

عيــد  هدايــا  بتوزيــع  ســانتا  قــام   
الميــالد المجيــد علــى أطفــال الروضــة 
بجــو مــن الفــرح والســعادة  الثالثــاء 

.2015/12/22

مشــاعر  وتعزيــز  تنميــة  بهــدف   
تجــاه  نفــوس أطفالنــا  فــي  المحبــة 
الحــب  تــم اإلحتفــال بعيــد  اآلخريــن، 
)Valentine Day(  الســبت2016/2/13.

 احتفــل األطفــال بعيــد األم وذكــرى 
معركــة الكرامــة الســبت 2016/3/19 
حيــث قامــوا بغنــاء أناشــيد عيــد األم 
بحضــور  الوطنيــة  األغانــي  وبعــض 

أوليــاء األمــور.

بزيــارة  الروضــة  مجموعــات  قامــت   
  Jungle Bungle ترفيهيــة إلــى مدينــة

.2016/4/4 الســبت 

بزيــارة  الروضــة   قامــت مجموعــات 
تعزيــزًا  األرثوذكســي  النــادي  إلــى 
حيــث  الصحــي  الغــذاء  لمفهــوم 
لعبــوا  كمــا  الفطــور  وجبــة  تناولــوا 
باأللعــاب الخارجية اإلثنين  2016/4/18.

 قــام أطفــال الروضــة بجمــع البيــض 
الرابــع   الــدوار  زهــران/  متنــزه  مــن 

.2016/4/23 الســبت 

المجيــد  الفصــح  عيــد  بمناســبة   
اســتقبل أطفــال الروضــة األرنــب ووزع 
األرنــب البيــض علــى األطفــال األربعــاء 

.2016/4/27

روضة األشرفية
الروضــة  أطفــال  اســتقبال  تــم   
فــي   2015/8/29 الموافــق  الخميــس 
بحضــور   open day مميــز  يــوم 
التحضيــر  تــم  حيــث  األمــور  أوليــاء 
األثــر  لهــا  كان  عديــدة  لنشــاطات 
فــي بنــاء عالقــة  إيجابيــة بيــن أوليــاء 

والروضــة. وأطفالهــم  األمــور 

 تــم عقــد لقــاءات فرديــة بيــن أوليــاء 
األمــور والمعلمات لمجموعات بســتان 
وتمهيــدي اإلثنيــن 2015/8/31. وذلــك 
وبحــث  الروضــة  فلســفة  لتوضيــح 
الروضــة  مــن  األمــور  أوليــاء  توقعــات 
التعليميــة  بالنتاجــات  وتعريفهــم 
العــام               خــالل  تحقيقهــا  المتوقــع 

الدراســي.                                                 

بزيــارة  بســتان  مجموعتــا  قامــت   
إلــى مكتبــة عبــد الحميــد شــومان 
تعزيــزًا ألهميــة    2015/9/21 اإلثنيــن  
التــي  والقواعــد  والقصــص  القــراءة 

يجــب اإللتــزام بهــا فــي المكتبــة. 

بزيــارة  الروضــة  أطفــال  قــام   
الروســي/  الســيرك  إلــى  ترفيهيــة 

الجاردنز اإلثنين 2015/10/12.
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 شــارك أطفــال مجموعــات تمهيــدي 
بمســابقة ميشــيل ســنداحة لإلبــداع 
حيــث   2016/5/21 الســبت  األدبــي 
ســنداحة  نرميــن  الســيدة  قامــت 
بتوزيــع الهدايــا علــى جميــع األطفــال .

 تم االحتفال بنهاية العام الدراســي 
وعيــد االســتقالل لمجموعتي بســتان 
الســبت 2016/5/28 بتقديــم أناشــيد 
بــأداء  األطفــال  قــام  كمــا  متعــددة، 
األغانــي  علــى  والرقــص  الدبكــة 

الوطنيــة. 

 احتفــاالً بنهايــة العــام الدراســي تم 
ــات  ــع البالون إحضــار لعبــة قفــز وتوزي

علــى األطفــال الثالثــاء 2016/5/31.

 فــي جــو ســاده الفــرح والترقــب تــم 
تخريــج الفــوج الواحــد والثالثيــن مــن 
أطفــال روضة الوطنية األرثوذكســية/ 
األشــرفية تحــت رعايــة رئيــس جمعيــة 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
وبحضــور  حمارنــة  إحســان  الدكتــور 
أعضــاء مــن الهيئــة اإلداريــة وأوليــاء 
فــؤاد  مســرح  فــي  األطفــال  أمــور 
الوطنيــة  المدرســة  فــي  يغنــم 
األرثوذكســية  الســبت 2016/6/4 حيــث 
مــن  مباركــة  بصــالة  اإلحتفــال  بــدأ 

كلمــة  وتقديــم  مدانــات  ســالم  األب 
الثقافــة  جمعيــة  رئيــس  قبــل  مــن 
ومديــرة  األرثوذكســية  والتعليــم 
الروضــة د.ميســون عكــروش وتخلــل 
الحفــل مجموعــة أغــاٍن  قدمهــا أطفال 
قــام  الحفــل  نهايــة  وفــي  الروضــة، 
راعــي الحفــل بتوزيــع الشــهادات علــى 

الخريجيــن.  األطفــال 

 زار أطفــال الروضــة متحــف األطفــال 
األربعــاء 2016/5/18.

 شــارك أطفــال مجموعــات تمهيدي 
بمســابقة ميشــيل ســنداحة لإلبــداع 
حيــث   2016/5/21 الســبت  األدبــي 
ســنداحة  نرميــن  الســيدة  قامــت 
بتوزيــع الهدايــا علــى جميــع األطفــال.

 تم اإلحتفال بنهاية العام الدراســي 
وعيــد اإلســتقالل لمجموعتي بســتان 
الســبت 2016/5/28 بتقديــم أناشــيد 
بــأداء  األطفــال  قــام  كمــا  متعــددة، 
األغانــي  علــى  والرقــص  الدبكــة 

الوطنيــة. 

 احتفــاالً بنهايــة العــام الدراســي تم 
ــات  ــع البالون إحضــار لعبــة قفــز وتوزي

علــى األطفــال الثالثــاء 2016/5/31.

  قــام أطفــال الروضــة بجمــع البيــض 
الرابــع  الــدوار  زهــران/  متنــزه  مــن 

.2016/4/23 الســبت 

المجيــد  الفصــح  عيــد  بمناســبة   
أســتقبل أطفــال الروضــة األرنــب ووزع 
األرنــب البيــض علــى األطفــال األربعــاء 

.2016/4/27

 زار أطفــال الروضــة متحــف األطفــال 
األربعــاء  2016/5/18.
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لجنة البناء واألمالك

الفنيــة  األمــور  لدراســة  اإلجتماعــات  مــن  عــددًا   2016 عــام  خــالل  اللجنــة  عقــدت 
نتائــج  كانــت  وقــد  التعليميــة.  بالجمعيــة ومؤسســاتها  المتعلقــة  والهندســية 
هــذه اإلجتماعــات بمجملهــا وكذلــك األنشــطة واألعمــال المواكبــة لهــا مــن قــرارات 

يلــي:  وتوصيــات ودراســات كمــا 

مدرسة األشرفية:
وزارة  تعليمــات  تنفيــذ  دراســة   
التربية والتعليم بخصوص مساحات 
المالعــب، واقتــراح الحلــول المناســبه 
مــع عمــل دراســات هندســية لهــذه 
الحلــول، ألخــذ الموافقــات الآلزمــة مــن 
أمانــة عمــان ووزارة التربية والتعليم.

مقـرر اللجنة:
م. عازر فانوس

األعضـــــاء:
م.ميخائيل هنديله 

م. جورج زبانة
م. باسم حمارنه

م. الياس عطا اهلل
م. الياس خوري
م. أنور ساعاتي
م. نادر سنداحه
م. مجدي فاشه

م. فؤاد ساحلية

في مجال التطوير والتحديث:
الصالــة  مشــروع  تنفيــذ  متابعــة   
الرياضيــة )المبنى الثقافــي الرياضي( 
تجهيزاتــه  اســتكمال  حيــث  مــن 
)إذن  التراخيــص  إكمــال  ومتابعــة 
الــخ......( المدنــي  الدفــاع  األشــغال، 

الطاقــة  مشــروع  عطــاء  متابعــة   
المتجــددة حيــث تــم تركيــب نظــام 
وقامــت  كيلــووات.   248،400 بقــدرة 
الشــركة المنفــذة بتشــغيل النظــام 
ــم إســتالمه حســب األصــول وهــو  وت
يعمــل بشــكل جيــد حســب تقاريــر 
الطاقــة  لبحــوث  الوطنــي  المركــز 
اإلتفاقيــة  بموجــب  بذلــك  المعنــي 

معــه. الموقعــة 
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مدرسة الشمال/ إربد:
 بنــاء علــى توجيهــات مــن الهيئــة 
مدرســة  إنشــاء  بخصــوص  اإلداريــة 
فــي منطقــة الشــمال، قامــت اللجنــة 
معــدة  كانــت  مخططــات  بدراســة 
قديمــً مــن قبــل الهيئــات الســابقة 
ومــدى مطابقتهــا  المشــروع  لهــذا 
لإلحتياجــات الحاليــة، وقــررت اللجنــة 
إجــراء  بعــد  الدراســة  فــي  التوســع 
اإلقتصاديــة  الجــدوى  دراســة 
واإلجتماعيــة  لمثــل هــذا المشــروع، 
األمثــل  التغطيــة  تشــمل  بحيــث 

المنطقــة. تلــك  فــي  ألبنائنــا 

أرض أم الَكندم:
علــى  وبنــاءًا  اللجنــة،  قامــت   
اإلداريــة،  الهيئــة  مــن  توجيهــات 
مكتــب  تكليــف  علــى  بالعمــل 
لعمــل  متخصــص  مســاحة 
لقطعــة  طوبوغرافيــة  مخططــات 
األرض البالغــة مســاحتها حوالــي 180 
بتكليــف  للشــروع  تمهيــدًا  دونمــً، 
مكتــب هندســي متخصــص لعمــل 

تمهيــدًا  مبدئيــة  تنظيــم  دراســة 
األمثــل لقطعــة  لتحديــد اإلســتثمار 
األرض، بمــا يتعلــق بمواقــع المبانــي 
ربــط  مــع  ونوعيتهــا،  المقترحــة 
الشــوارع  مــع  الداخليــة  الشــوارع 
مــا  بــكل  بهــا  المحيطــة  النافــذة 
ــة  يلــزم للحصــول علــى موافقــة أمان

تنظيمهــا. علــى  الكبــرى  عمــان 

مخيم الشباب/ أرض مأدبا:
 حيــث أن الجمعيــة تمتلــك قطعــة 
دونمــً،   14 حوالــي  مســاحتها  أرض 
فقــد تــم طــرح فكــرة إنشــاء مخيــم 
الهيئــة  قبــل  مــن  عليهــا  شــبابي 
قامــت  ذلــك  علــى  وبنــاءًا  اإلداريــة. 
اللجنــة بدراســة المقتــرح بعــد عمــل 
مخطــط طوبوغرافــي علــى أن تقــوم 
كلفــة  مــع  مبدئــي  تصــور  بإعــداد 
تقديريــة يخــدم إحتياجــات الجمعيــة 

لمســتقبلية. ا

في مجال الصيانة:
فــي  الصيانــة  أعمــال  متابعــة   
الجمعيــة  ومرافــق  منشــآت 
كافــة. التعليميــة  ومؤسســاتها 

الخالصة:
 جميــع مــا تــم ذكــره مــن إنجــازات 
ــة علــى  ــم بمصادقــة الهيئــة اإلداري ت
تنســيبات اللجنــة المتعلقــة بالكلــف 
الماليــة والبرامــج الزمنيــة المقترحــة 

ــذ. للتنفي
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لجنة اإلعفاءات

عقدت اللجنة 6 جلسات
مــن األهــداف الرئيســية لجمعيــة الثقافــة األخــذ بأيــدي فئــة الطلبــة غيــر المقتدريــن 
مــن أبنائنــا وبناتنــا علــى مقاعــد الدراســة. ولهــذه الغايــة اعتمــدت لجنــة اإلعفــاءات 
آليــة تتصــف بالمنهجيــة والشــفافية يتــم مــن خاللهــا تقييــم كل حالــة تتقــدم 

بطلــب المســاعدة تتمثــل باآلتــي:

 تقديــم طلــب اإلعفــاء علــى نمــوذج 
خــاص مــن قبــل ولــي أمــر الطالــب 

أوالطالبــة فــي مقــر الجمعيــة.

لأهــل  ميدانيــة  لزيــارة  الترتيــب   
اإلجتماعيــة  الباحثــة  قبــل  مــن 
وتعبئــة اإلســتبانة الخاصــة بالدراســة 

المطلوبــة. والوثائــق 

علــى  األهــل  قبــل  مــن  التوقيــع   
لعمــل  للجمعيــة  تفويــض  نمــوذج 
فــي  الالزمــة  والتحريــات  اإلجــراءات 
بالمعلومــات  اإلقتنــاع  عــدم  حــال 
الحقيقــة. إلــى  للوصــول  المقدمــة 

 فــي حــال اعتــراض ولــي األمــر علــى 
بتقديــم  لــه  يســمح  اللجنــة  قــرار 

واحــدة  ولمــرة  اســترحام  طلــب 
فقــط إلعــادة النظــر فــي قــرار طلــب 
ثانيــة  مــرة  الدراســة  وتتــم  اإلعفــاء، 
ــى القــرار المناســب. فــي  للوصــول إل
حــال الموافقــة علــى اإلعفــاء تحــدد 
المفعــول  ســاري  ويكــون  نســبته 
لســنة دراســية واحــدة ويعــاد النظــر 

بــه فــي كل ســنة الحقــة.

األقســاط  اإلعفــاءات  تشــمل   
المدرســية، والزي المدرســي، ورســوم 

البــاص.

المقرر: 
نهى شنوده

نائب المقرر:
سيتا غاوي

األعضاء:
األب قسطنطين قرمش

األب ابراهيم دبور
أ. صليبا امسيح

جورج مشحور
ديانا الكور
مازن مريبع

إنصاف كرادشه
عماد عويس

عطااهلل المصري
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حصيلــة مجمــوع اإلعفــاءات التــي أقرتهــا الهيئــة اإلداريــة عــدا أبنــاء الكهنــة غيــر 
العامليــن فــي جميــع مــدارس الجمعيــة فــي عمــان كمــا يلــي:

اإلعفــاءات  لجنــة  مقــررة  تشــرف   
علــى معونــة  اإلجتماعيــة  والباحثــة 
ســنويً  تقــدم  التــي  الشــتاء 
للعائــالت المحتاجــة وعددهــم يزيــد 
علــى 470 عائلــة وذلــك بعــد دراســة 
منهــم  والتأكــد  العائلــة  وضــع 
مــن  اإلجتماعيــة  الباحثــة  قبــل  مــن 
ويقــوم  الميدانيــة،  الزيــارات  خــالل 
فــي  النشــاط  قســم  العمــل  بهــذا 
األرثوذكســية/  الوطنيــة  المدرســة 

 . ني لشميســا ا

للطلبــة  الماديــة  التبرعــات  جمــع   
المحتاجيــن جــدًا لتســديد األقســاط 
منحهــم  بعــد  وذلــك  المدرســية 
تــم  األحيــان  بعــض  وفــي  اإلعفــاء، 
مــن  األقســاط  ودفــع  طالــب  تبنــي 
لهــذا  عددهــم  وكان  التبــرع  خــالل 

طالبــً.  )15( العــام 

 تــم منــح 6 بعثــات جامعيــة ســنويً 
لخريجــي مدرســة األشــرفية مــن قبــل 

فاعلــي خيــر.

 بلغــت اإلعفاءات الممنوحــة للكهنة 
الدراســي  للعــام  العامليــن  غيــر 
2015/2014 )16،401( ســتة عشــر ألفــً و 

أربعمائــة و واحــد دينــار.

تقرير لجنة األعفاءات للعام الدراسي 2015 - 2016
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لجنة العضوية واإلتصال

عقــدت لجنــة العضويــة واللجنــة المصغــرة المنبثقــة عنهــا أربعــة اجتماعــات تقــرر    
فيهــا مــا يلــي:

 التنســيب للهيئــة اإلداريــة بإقامــة 
عيــد  فتــرة  فــي  اســتقبال  حفــل 
العامليــن  األعضــاء  لجميــع  الميــالد 
والمؤآزريــن، وقــد تــم تشــكيل لجنــة 

لذلــك. مصغــرة 

 التنســيب للهيئــة اإلداريــة بقبــول 
أربعــة أعضــاء مؤازريــن.

 التنســيب للهيئة اإلدارية بإســقاط 
عشــر  لخمســة  العاملــة  العضويــة 
أو  رغبتهــم  لعــدم  عامــاًل  عضــوًا 
بســبب الهجــرة و/ أو لعــدم تســديد 

اشــتراكاتهم. رســوم 

 إرســال قائمــة األعضــاء المؤازريــن 
العضويــة  لجنــة  أعضــاء  لجميــع 
لدراستها والتنسيب للهيئة اإلدارية 

جــدد. عامليــن  أعضــاء  بقبــول 

 إرســال قائمــة األعضــاء العامليــن 
اآلنســة  الــى  اإللكترونــي  بالبريــد 
رانيــا المنــى للعمــل علــى تحليلهــا 

والتواصــل مــع الســيد نبيــل شــنوده 
برنامــج  لعمــل  شــنوده  /شــركة 
تطويــر  علــى  والعمــل  للعضويــة 
األداء فــي إجتماعــات الهيئــة العامــة.

بنــاًء علــى عــدم جاهزيــة قاعــات   
فقــد  الرياضــي  الثقافــي  المبنــى 
الــى  تأجيــل حفــل اإلســتقبال  تقــرر 
مناســبة  ليكــون   2016 نيســان   14
لإلعــالن عــن افتتــاح المبنــى الثقافــي 
مميــزًا  حفــاًل  كان  وقــد  الرياضــي، 
عامليــن  مــن  الحضــور  أســعد 
الضيافــة  تقديــم  وتــم  ومؤآزريــن 
المناســبة وعمــل جــوالت لمــن يرغــب 
أعضــاء  المهندســين  اإلخــوة  مــع 

واألمــالك. البنــاء  لجنــة 

 كمــا تــم فــي الحفــل تكريــم عــدد 
واألمــالك  البنــاء  لجنــة  أعضــاء  مــن 
إنجــاز  فــي  لجهودهــم  تقديــرًا 

المشــروع.

مقـرر اللجنة:
م. إميل الغوري

نائب المقرر:
سيتا غاوي

األعضـــــاء:
جورج مشحور
ابراهيم نينو

سهيل سلطي
رامي شعبان

شروق حمارنه
رنى سنداحه

رانيا المنى
فوميا العيسى

فاديا حداد
نبيل شنوده 

رانية عكاوي
فوزي شنوده

مها خياط
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عقــدت اللجنــة عــّدة اجتماعــات بحثــت خاللهــا األمــور المدرجــة علــى جــدول أعمالهــا، 
ونّســبت إلــى الهيئــة اإلدارّيــة بشــأنها التوصيــات المناســبة، كمــا وعملــت أيضــً 
علــى بنــاء منظومــة إدارّيــة وفنّيــة متكاملــة مكلفــة باإلشــراف علــى المراكــز واللجــان 
الفرعّيــة حيــث رفعــت مــن خاللهــا الكفــاءة وفاعلّيــة العمــل فــكان لهــا األثــر اإليجابــي 

علــى نشــاط مكتــب مــدارس األحــد والشــبيبة الروحيــة، وذلــك مــن خــالل:

 اإلعــالن عــن مســمى لجنــة مــدارس 
األحــد الجديــد باســم )لجنــة مــدارس 

األحــد والشــبيبة الروحّيــة(.

الالزمــة  اإلجــراءات  كاّفــة  متابعــة   
لتنفيــذ تنســيبات اللجنــة فــي ضــوء 

إقــرار الهيئــة اإلدارّيــة لهــا.

التقاريــر  لكاّفــة  اللجنــة  متابعــة   
مــدارس  مراكــز  مــن  إليهــا  الــواردة 
الروحّيــة  الشــبيبة  ومراكــز  األحــد 
وأنشــطتها  بخططهــا  المتعّلقــة 
طريــق  عــن  إحتياجاتهــا  وكذلــك 
لجنــة فرعّيــة )لجنــة مراكــز مــدارس 

األحــد(.

العامــة  الموازنــة  وإقــرار  دراســة   
بالمخّيمــات  المتعّلقــة  والخطــط 
والشــتوّية  الصيفّيــة  والنشــاطات 

تنفيذهــا  متابعــة  علــى  والعمــل 
لهــا. اإلدارّيــة  الهيئــة  إقــرار  بعــد 

نشــاطات  مــن  مجموعــة  توحيــد   
نشــاطات  لتكــون  الخاصــة  المراكــز 

عامــة مــن قبــل جميــع المراكــز.

 عقــد دورة إعــداد وتدريــب خــّدام 
حلقــات  طريــق  عــن  األحــد  مــدارس 
للخــدام  ومخيمــات  عمــل  وورشــات 
والمســاعدين وطــالب واعديــن مــن 

الثانويــة. المرحلــة 

 تقييــم التقارير الخاّصة بالمخّيمات 
والنشاطات.

 إعتمــاد شــروط اإلنتســاب لبعثــات 
الجمعّيــة  تقّدمهــا  التــي  البلمنــد 
وإنتقــاء الطلبــة لبعثــات عــام 2016.

لجنة مدارس األحد والشبيبة الروحّية

مقـرر اللجنة:
أمل حداد

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضـــــاء:
األرشمندريت أثناسيوس قاقيش 

األب ذيوذوروس حداد
م. الياس عطاهلل

سليم فشحو
تريز دايخ 

نضال زريقات
جريس خليفة

رؤى قاقيش
ريم عويس
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الخــاص  الداخلــي  القانــون  إعــداد   
بكالوريــوس  لبعثــات  بالمتقدميــن 

الالهــوت الــى البلمنــد.

 إعــداد نظــام دورة صغــرى بإســم 
الروحّيــة(  والتوعيــة  الثقافــة  )دورة 
لمــدة عــام واحــد يحصــل مــن خاللهــا 
مشــاركة،  شــهادة  علــى  المشــارك 
مــن  اعتبــاًرا  تطبيقهــا  وســيتم 

.2016 أيلــول  شــهر 

لجنــة  تاريــخ  عــن  نبــذة  إعــداد   
الروحّيــة. مــدارس األحــد والشــبيبة 

التبرعــات  لجــذب  مقدّمــة  إعــداد   
اللجنــة. نشــاطات  لدعــم 

واجتماعّيــة  دينّيــة  أنشــطة 
روحــّي: ثقافــي  ُبعــد  ذات 

نشاطات دينّية تثقيفّية: 
 قامــت لجنــة المناهج بتأليف كتاب 
التربيــة الدينّيــة المســيحّية للصــف 
يــدرس  والــذي  األساســي  الثالــث 
ــا فــي مدرســتي الشميســاني  حالّيً
واألشــرفّية ويتــم تســويقه للمدارس 
أنَّهــا  كمــا  المملكــة.  فــي  الخاّصــة 

أنهــت تأليــف كتــاب التربيــة الدينّيــة 
المســيحّية للصــف الرابــع وهــو حاليــً 

بمرحلــة التصميــم.

األحــد  مــدارس  لجنــة  أطلقــت   
والشــبيبة الروحّيــة مســابقة روحّيــة 
نينــو«  اليــاس  »جائــزة  باســم 
والموّجهــة لطلبــة المراكــز )ســابع - 
مــن  ســنوّي  بدعــم  عشــر(  ثانــي 
ُأقيمــت  نينــو.  اليــاس  الســيد 
مركــز  بإشــراف  األولــى  المســابقة 
عنجــرة بتاريــخ 2016/09/18 ومشــاركة 

المراكــز.  جميــع 

اليومّيــة  الّصلــوات  كتــاب  نشــر   
إعــداد  مــن  لأطفــال  األرثوذكســّية 

خــوري. ســمعان  األب 

 نّظمــت دورات متخّصصــة لمراكــز 
مــدارس األحــد تحــت مســمى )إعــداد 
األحــد(  مــدارس  خــدام  وتدريــب 
بهــدف تهيئــة وتدريــب جيــل جديــد 

 نّظمــت دورات متخّصصــة لمراكــز 
مــدارس األحــد تحــت مســمى )إعــداد 
األحــد(  مــدارس  خــدام  وتدريــب 
بهــدف تهيئــة وتدريــب جيــل جديــد 
حيــث  األحــد  مــدارس  خــدام  مــن 

حلقــات: خمــس  نظمــت 
بعنــوان  مخيــم  االولــى:  الحلقــة 
»ليجــو« فــي الفتــرة مــن 14 - 2016/1/16 
والــذي أقيــم فــي مقــر مــار شــربل/ 
خادمــً   49 شــارك  حيــث  عمــان، 
وخادمــة مــن كافــة المراكــز التابعــة 
إســتضافة  تــّم  حيــث  للجمعّيــة، 
الذيــن  المحاضريــن  مــن  عــدد 
ســّخروا ُجــّل إهتمامهــم فــي خدمــة 
مــدارس األحــد والكنيســة لســنوات 
طويلــة ليقّدمــوا حصيلــة خبراتهــم 
للمشــاركين لمــا لذلــك مــن أهميــة 
كبيرة في نهضة الكنيسة وأبنائها.

الحلقــة الثانيــة: ورشــة عمــل )الخــادم 
يــوم  وذلــك  معــاش(  إنجيــل 
فــي   2016/2/27 الموافــق  الســبت 
األرثوذكســّية/  الوطنّيــة  المدرســة 
الشميســاني شــارك فيهــا 65 خادمــً 
وخادمــة وطــالب مــن مراكــز مــدارس 
الورشــة  الواعديــن. اشــتملت  األحــد 
لأرشــمندريت  محاضــرة  علــى 
عــن  فيهــا  تكّلــم  خريســتوفوروس 
فــي  المقــّدس  الكتــاب  أهمّيــة 
إلــى خــالص  الخــادم وطريقــه  حيــاة 
نفســه واآلخريــن مــن خــالل التواضــع 
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ــة. تالهــا ورشــة عــن موضــوع  والمحّب
وأنــواع  المقــّدس  الكتــاب  فهرســة 

الفهرســة وأهّميتهــا. 

الحلقــة الثالثــة: ورشــة عمــل بعنــوان 
)المنهجّية الناشطة 1( يومي األربعاء 
2016/5/25 والجمعــة 2016/5/27 فــي 
األرثوذكســّية/ الوطنّيــة  المدرســة 
الشميســاني، شــارك فيهــا 60 خادمــً 
وخادمــة وطــالب مــن مراكــز مــدارس 
بشــكل  وُنظمــت  الواعديــن.  األحــد 
حّصــة  إعــداد  طريقــة  أساســّي 
األحــد  مــدارس  لطلبــة  نموذجّيــة 
هــذه  ومعاييــر  أســس  ومراعــاة 
رفــع  إلــى  يــؤدي  مّمــا  المنهجّيــة 
ورشــة  إدارة  فــي  الخــادم  كفــاءة 
الموضــوع  وإيصــال  األحــد  مــدارس 
للطلبــة بطريقــة صحيحة ومشــّوقة.

الحلقــة الرابعــة: ورشــة عمــل بعنــوان 
)إعــداد المخيّمــات( وذلــك يــوم األحــد 
الوطنّيــة  المدرســة  فــي   2016/6/17
األرثوذكســية/ الشميســاني شــارك 

فيهــا 65 خادمــً ومســاعدًا.

 »2 »ليجــو  مخيــم  الخامســة:  الحلقــة 
بعنوان »اشــتركت الّسماء مع األرض« 
في الفترة من   18 - 2016/08/20 والّذي 

أقيــم فــي مخّيــم مــار شــربل/ عمــان، 
حيــث شــارك 50 خادمــً وخادمــة مــن 
كافــة المراكــز بإســتضافة األســتاذين 
ماجــد عــازر وشــادي الهبــر مــن لبنــان 

حول المنهجية الناشطة.

 انتســاب مركــز مــدارس أحــد الزرقاء 
للجمعّية.

ــخ،  ــز داي  إيفــاد كّل مــن اإلخــوة )تري
خليفــة(  وجريــس  قاقيــش  رؤى 
للمشــاركة فــي دورة مكثفة بعنوان 
»المنهجيــة الناشــطة« والتــي كانــت 
 2016/3/28 - بتاريــخ 25  لبنــان  فــي 
إلكتســاب الخبــرة والمعرفــة ونقلهــا 

لمــدارس األحــد كافــة.

 مشــاركة كّل مــن اإلخــوة )ســليم 
عويــس،  ريــم  دايــخ،  تريــز  فشــحو، 
فــي  رؤى قاقيــش وجريــس خليفــة( 
مــن  للجنــة  ُوجهــت   التــي  الدعــوة 
قبــل األمانــة العاّمــة لحركــة الشــبيبة 
األرثوذكســّية/لبنان باللقــاء الصيفــي 
الموّســع بعنــوان » يحّدثــون الّنــاس 
بلغاتهــم « وذلك في الفتــرة الممتدة 
بيــن 5 - 10 تمــوز 2016 فــي دار ســيدة 

الجبــل فــي أدمــا. 

 دورة الترتيــل البيزنطــي للشــبيبة 
المرتــل  بقيــادة  للجنــة  التابعــة 

خــوري. شــكري  األســتاذ 

نشاطات إجتماعية تثقيفّية:
القديــس  شــبيبة  إنتســاب   
جيورجيــوس / الهاشــمي الشــمالي.

القديــس  شــبيبة  إنتســاب 
جيورجيــوس / الزرقــاء.

 شــراء وتوزيــع هدايــا عيــد الميــالد 
حســب  المراكــز  علــى   2015 لعــام 
كشــوفات أسماء الطالب الملتحقين 
فــي المراكــز تحــت إشــراف لجنــة تــّم 

تشــكيلها لهــذه الغايــة.

 تحضيــر وطباعــة 750 نســخة مــن 
التقويم الســنوي الثامن والخمسين 

لعــام 2016. 
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أنشطة المراكز:
األنشــطة التــي أقيمــت مــن 2015/9/1  

وحتــى 2016/8/31:

المجيــد  الميــالد  عيــد  حفــالت   
ــا علــى جميــع الفئــات  ــع الهداي وتوزي

المراكــز. لجميــع  العمرّيــة 

 اإلحتفال بعيد الفصح المقدس.

إلعتــراف  محــّددة  أّيــام  تنظيــم   
أيــام  روحّييــن  آبــاء  مــع  الطــالب 
الميــالد. وصــوم  الكبيــر  الّصــوم 

الكنائــس  تنظيــف  عمــل خدمــة   
المراكــز. مــن قبــل معظــم 

 نشــاطات مختلفــة منهــا البحــث 
بيــن  البيــض وزيــارات متبادلــة  عــن 
الفــروع وزيــارات الكنائــس واألماكــن 
األثرّيــة والكنســّية ومحاضــرات دينّيــة 
وتثقيفّيــة واإلحتفــال بالطــالب الذيــن 
وإقامــة  العاّمــة  الثانوّيــة  أنهــوا 
أو اإلشــتراك بهــا وحفــالت  البــازارات 

بينجــو.

 تنظيــم عــدد مــن األنديــة الصيفّية 
الخاّصــة داخــل مقــر المركــز أو خارجه.

األم  عيــد  بمناســبة  إحتفــاالت   

لهــّن. رمزّيــة  هدايــا  وتقديــم 

اإللهّيــة  بالقداديــس  المشــاركة   
خصوصــً. واألعيــاد  عمومــً 

ديــر  عيــد  بإحتفــال  المشــاركة   
 . ع لينبــو ا

وكبــار  األطفــال  رعايــة  دور  زيــارة   
الســن. 

ويــوم  الصيفّيــة  المخيمــات 
: لــة لطفو ا

 يــوم الطفولــة العــام: تحــت عنــوان 
لقــاء  أقيــم  واحترامهــا«  »الكنيســة 
الوطنيــة  المدرســة  فــي  الطفولــة 
الشميســاني   / األرثوذكســّية 
خادمــً   45 و  طفــاًل   150 وبمشــاركة 
ومســاعدًا مــن جميــع مراكــز مــدارس 
األحــد التابعــة للجمعيــة فــي مختلــف 

المملكــة.   أنحــاء 

المتوســطة:  المرحلــة  مخيــم   
نظمت لجنة مــدارس األحد والشــبيبة 
الروحّيــة مخيــم المرحلــة المتوســطة 
الصــف  لغايــة  الرابــع  )الصــف  األول 
الســابع( علــى مســتوى كافــة مراكــز 

مــدارس األحــد التابعــة للجمعيــة فــي 
المملكــة بعنــوان »فتــى يســوع« فــي 
مقــر مــار شــربل/ طريــق المطــار خــالل 
الفتــرة 11 - 2016/8/13  وبمشــاركة 140 

طفــاًل و30 خادمــً ومســاعدًا.

لجنــة  نظمــت  الثانــوي:  مخيــم   
الروحّيــة  والشــبيبة  األحــد  مــدارس 
مخيــم المرحلــة الثانويــة األول علــى 
التابعــة  كافــة  المراكــز  مســتوى 
لمرحلــة  المملكــة  فــي  للجمعيــة 
الثامــن  )الصــف  الثانــوي  التعليــم 
لغايــة الصــف الثانــي عشــر( بعنــوان 
فــي  أقيــم  والــذي  وقــدود«  »قدهــا 
قريــة التحديــات طريــق المطــار خــالل 
وبمشــاركة   2016/7/30  -  28 الفتــرة 

ومســاعدًا. خادمــً   39 و  طالبــً   120

 مركــز الشميســاني: مخيــم أطفال 
للمرحلــة  قلبــك(  )افتــح  يســوع 
الصغــرى تاريــخ 23 - 2016/06/25 فــي 

مقــّر مــار شــربل.
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أنشطة شبيبتي القديس 
اإللــه  ووالــدة  بطــرس 

والعاملــة: الجامعّيــة 
 المشــاركة فــي تنظيــم اإلحتفــاالت 
الدينّيــة فــي ديــر الســيدة العــذراء 
القداديــس  /دبيــن،  الحيــاة  ينبــوع 
اإللهّيــة، موائــد المحّبــة التــي أقيمــت 

ــر. فــي الدي

تاريــخ  البينجــو  حفلــة  إقامــة   
2016/7/14 بالمبنــى الثقافي الرياضي 
/ المدرســة الوطنيــة األرثوذكســّية- 
ريعهــا  ُرصــد  والتــي  الشميســاني 

المعونــة. صنــدوق  لدعــم 

بــرأس  الســنوي  اإلحتفــال  إقامــة   
رّبنــا  وختانــة  الشــرقّية  الّســنة 
القّديــس  وعيــد  المســيح  يســوع 
باســيليوس الكبيــر وقطــع كعكــة 

. لبيتا ســو فا

والفصــح  الميــالد  معونــة  توزيــع   
الخاّصــة بشــبيبة  العــذراء  ومعونــة 
العائــالت  علــى  بطــرس  القديــس 

المحتاجــة.

 خدمــة تجليــد الكتــب المدرســّية 
لطالب مدرســة الشميســاني وبسعر 

رمــزي.

اهتمــام«  أم  »هــم  فيلــم  إطــالق 
الثانــي. الجــزء  شــيزوفرينيا العصــر 

أنشــطة شــبيبة القديس 
يوحّنــا الالهوتــي  الصريح:
 إقامــة أمســيات تراتيــل بيزنطيــة 
فــي عــدد مــن المحافظــات بمناســبة 
عيــد الميــالد المجيــد وعيــد القيامــة.

فــي  الترتيــل  فــي  المشــاركة   
القداديــس اإللهّيــة فــي اإلحتفــاالت 
 / الحيــاة  ينبــوع  ديــر  فــي  الدينّيــة 

دبيــن.

أنشــطة شــبيبة القّديس 
جيورجيــوس/ الزرقاء:

 المشــاركة فــي تنظيــم اإلحتفــاالت 
الدينّيــة فــي ديــر الســيدة العــذراء 
القداديــس  /دبيــن،  الحيــاة  ينبــوع 
اإللهّيــة وموائــد المحّبــة التــي أقيمت 

فــي الديــر.

فــي  األول  األم  عيــد  حفــل  إقامــة   
.2016/03/24

إقامــة البــازار الســنوي لعيــد الفصح 
المجيد.

أنشــطة لجنــة خريجــي دورات 
التأهيــل الدينــّي:

تحــت  الســنوي  الخريجيــن  لقــاء   
عنــوان »أنــا الكرمــة وأنتــم األغصــان« 
وذلــك يــوم األحــد الموافــق 2015/11/8 
فــي النــادي األرثوذكســي ألقــى فيــه 
األرشــمندريت خريســتوفورس عطــا 
الكرمــة  »أنــا  بعنــوان  محاضــرة  اهلل 
ــدروع  ــع ال ــّم توزي وأنتــم األغصــان« وت
مــدارس  ُخــّدام  علــى  التكريمّيــة 
خدمتهــم  جــاوزت  الذيــن  األحــد 

ســنوات. العشــر 

ــة   إقامــة أمســية المســابقة الروحّي
)Quiz Night(  يوم السبت الموافق 
23 تمــوز 2016 فــي المبنــى الثقافــي 
ــّم  ــة حيــث ت الرياضــي التابــع للجمعّي
توزيــع ثــالث مجموعــات مــن الجوائــز 

علــى الفــرق الفائــزة.
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عدد المرشدينعدد الطالبالمركز

18822الشميساني

7517التاج

874ماركا

9215صافوط

509أبو نصير

244الوهادنة

375الصريح

252جرش

887عنجرة

12016الزرقاء

801الشبيبة الجامعية /الشميساني

151الشبيبة الجامعية /الصريح

501الشبيبة الجامعية /الزرقاء

251الشبيبة الجامعية/جبل التاج

956105المجموع

فيمــا يلــي كشــف بأعــداد الطــالب والخــدام فــي مراكــز مــدارس 
األحــد والشــبيبة الروحّيــة التابعــة لجمعّيــة الثقافــة والتعليــم 

األرثوذكســّية:
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لجنة صندوق التأمين الصحي

مقـرر اللجنة:
د. ماهر زبانة

األعضـــــاء:
د.عودة السلمان

النا نينو 
زها نينو

ميمي سابا
سامر ضبيط

المشــمولين  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
كمــا  الصحــي  التأميــن  بصنــدوق 
 )180( منهــم   )443(  2016/8/31 فــي 
مشــتركً و )263( منتفعــً، ويوضــح 
أعــداد  أدنــاه  البيانــي  الرســم 
خــالل  الصنــدوق  فــي  المشــتركين 

الماضيــة: أعــوام  الثالثــة 

450

440

430

420

410

400

390

380
2014/2013 2016/2015

443

2015/2014

428

392
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الواردات: 
بلغــت إجمالــي واردات الصنــدوق حتــى تاريــخ 2016/8/31 مبلــغ )55,196( خمســة وخمســون ألفــً ومائــة وســتة وتســعون دينــارًا 

موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

المصاريف:
ــة وخمســة عشــر  ــة وأربعــون الفــً وثمانمائ بلــغ إجمالــي المصاريــف التــي تحملهــا الصنــدوق حتــى 2016/8/31 مبلــغ  )43,815( ثالث
دينــارًا إضافــة إلــى مطالبــات قيــد المراجعــة بقيمــة )4,027( أربعــة آالف وســبعة وعشــرون دينــارًا وذلــك عــن معالجــات خاضعــة 

ــم يتــم دفعهــا بعــد. للتدقيــق مــع شــركة إدارة التأميــن ل

غطى الصندوق من هذا المبلغ ما يلي:

الخالصة:
نتيجــة لمــا تقــدم يكــون الوفــر الصافــي للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ 2016/8/31 مبلــغ )11,381( إحــدى عشــر الفــً وثالثمائــة وواحــد 

وثمانــون دينــارًا.

اشتراكات المنتفعين
27,560 دينار

مساهمة الجمعية
27,560 دينار

دفــع مطالبــات من قبل المنتســبين 
فــي  مغطــاة  غيــر  معالجــات  لقــاء 

التأميــن 76 دينــار

المصاريف
 36 حالة مدخلة  الى المستشفيات

652 حالة مراجعة أطباء بكلفة

أتعاب إدارة التأمين

560 حالــة فحوصــات مختبــر وصــور شــعاعية وتحاليــل وعمليات صغيــرة ومراجعات 
طوارىء

6,271 دينار

13,001 دينار

2,264 دينار

26,306 دينار
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لجنــة التخطيــط اإلســتراتيجي وتنميــة 
الموارد

بموجــب قــرار الهيئــة اإلداريــة رقــم 1/2 بتاريــخ 2016/2/8 تقــرر دمــج لجنتــي تنميــة 
اإلســتراتيجي  التخطيــط  لجنــة  هــي  واحــدة  لجنــة  فــي  واإلســتراتيجية  المــوارد 

المــوارد.  وتنميــة 

عقــدت اللجنــة 6 إجتماعــات بكامــل أعضائهــا إضافــة إلــى مــا يزيد علــى )10( إجتماعات 
والمؤسســات  للجمعيــة  اإللكترونــي  الموقــع  بإنجــاز  المكلفــة  الفرعيــة  للجنــة 

التربويــة.

اإلنجازات
تنظيــم  علــى  اللجنــة  ثابــرت   
الهبــات                  صنــدوق  عمــل 
بنــاء  والــذي   Endowment Fund
الهيئــة  وافقــت  توصياتهــا،  علــى 
بتاريــخ   30/22 بقرارهــا  اإلداريــة 
وبالتالــي  تفعيلــه،  علــى   2015/9/21
حســاب  الجمعيــة  لــدى  أصبــح 
مســتقل لقبــول التبرعــات والهبــات 
ترغــب  التــي  الجهــات  مــن  الخاصــة 
بالتبــرع فــي حســاب مســتقل لــدى 
بنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة.  

اإلســتراتيجية  الخطــة  تحديــث   
عليهــا  الموافــق  والتشــغيلية 
والموازنــة  اإلداريــة  الهيئــة  مــن 
المــوارد  تنميــة  لقســم  المقترحــة 
حيــث   2016  -  2015 العــام  فــي 
تنفيذهــا.   علــى  العمــل  بوشــر 
اإلســتراتيجية بعيــن  الخطــة  أخــذت 
التــي  المحدثــة  التوجهــات  اإلعتبــار 
وضعــت مــن قبــل اللجــان الســابقة 
إنطــالق  كنقطــة  وإعتمدتهــا 
باإلعتمــاد  الجمعيــة  مــوارد  لتنميــة 
وتنســيق  علميــة  أســس  علــى 

مقـرر اللجنة:
خليل نصر

نائب المقرر:
د. ماهر زبانة

األعضـــــاء:
جورج مشحور
جورج أبوخضر

غسان نقل
سمير منصور

طارق الكور
دينا رعد
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 اإلنتهــاء مــن المخطــط الشــمولي 
الكنــدم  أم  ألرض   Master Plan
بالتعــاون مــع )اتحــاد المستشــارين( 
الخاصــة  الوثائــق  تســليم  تــم  وقــد 
واألمــالك  البنــاء  للجنــة  بالعطــاء 
لطــرح العطــاء علــى عــدة شــركات 
وذلــك  الهندســية  لإلستشــارات 
عمــان  أمانــة  مــع  األرض  لتنظيــم 
غايــات  مــع  لتتماشــى  الكبــرى 
لرفــع  تمهيــدًا  الجمعيــة  وحاجــات 
لهــذا  المــوارد  لتنميــة  خطــة 
بنــاء  وأهمهــا  الكبيــر  المشــروع 
أخــرى  ومشــاريع  حديثــة  مدرســة 
الجمعيــة  علــى  بريعهــا  تعــود 

. تها سســا مؤ و

و  جمــع  بمشــروع  اإلســتمرارية   
تحديــث بيانــات الخريجيــن لمدرســة 

ني  الشميســا

عمــل  وأولويــات  خطــة  وضــع   
صندوق الهبات تتســم بالتشــاركية 
مــع مجتمــع الجمعيــة . يتــم تطويــر 
اإلعتبــار  بعيــن  األخــذ  بعــد  الخطــة 
مجتمــع  أطيــاف  كافــة  إحتياجــات 

 . لجمعيــة ا

 وضــع آليــة لجمــع التبرعــات تمتــاز 
بالوضــوح والشــفافية فــي التعامــل 
لدعــم صنــدوق تطويــر مؤسســاتنا 
المــوارد  تنميــة  التعليميــة 

.)Endowment Fund(

مبرمــج مــع مخرجــات لجــان الجمعيــة 
واألمــالك  البنــاء  لجنــة  وخاصــة 
بخصــوص احتياجات وجــداول كميات 

مشــاريع. ومخططــات 

 تأســيس بنيــة تحتيــة مســتدامة 
لتنميــة مــوارد الجمعيــة:

بنــاء قاعــدة معلومــات عــن مجتمــع 
التربويــة  ومؤسســاتها  الجمعيــة 
منــذ تأسيســها وذلــك لبنــاء قاعــدة 
لإلتصــال  الخريجيــن  عــن  بيانــات 
شــراكة  وخلــق   مســتقباًل  بهــم 
و  الخريجيــن  بيــن  إســتراتيجية 
أحــد  تكليــف  تــم  وقــد  اللجنــة. 
الخريجيــن وطلبــة المدرســة للقيــام 

المهمــة. بهــذه 

إنجــاز الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة 
المتوقــع تفعيلــه قبــل نهايــة العــام 

.2016

للموقــع  النهائيــة  المراحــل 
التربويــة  للمؤسســات  اإللكترونــي 
الحالــي. الدراســي  العــام  خــالل 
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لجنة الحاسوب اإلستشارية

المناهــج  إدارة  نظــام  تطويــر   
المحتــوى  تحليــل  و  المدرســية 
والفصليــة  الســنوية  والخطــط 
والعامــودي  الرأســي  والتكامــل 

للمناهــج.

مراقبــة  كاميــرا   72 تركيــب  تــم   
مرافــق  جميــع  )فــي  المدرســة  فــي 
المدرســة الخارجيــة مثــل الســاحات 
المســقوفة(  والســاحات  والبوابــات 

جيــد. بشــكل  تعمــل  وهــي 

  تحديــث نظــام األرشــفة و نظــام 
شــؤون  لقســم  الــدوام  مراقبــة 

  . ظفيــن لمو ا

نظــام        تطبيــق  تحديــث   
Mobile App فــي المدرســة علــى 

ذلــك  و  الذكيــة  الهواتــف  أجهــزة 
لإلطــالع علــى المعلومــات المدرســية 
األمــور  وأوليــاء  الطلبــة  تهــم  التــي 
والعامليــن بمــا فــي ذلــك األقســاط 
و التواصــل فيمــا بينهــم للمصلحــة 

وســهولة. بيســر  العامــة 

لشــبكة  دراســة  و  تحليــل  عمــل   
 Routers الحاسوب ونقل المعلومات
و مــدى كفاءتهــا و تحملهــا لضغــط 
ــى إدارة  ــد و الحاجــة ال العمــل المتزاي

الشــبكة وإدارة المخاطــر.

 التدريــب المســتمر للموظفيــن و 
المعلميــن علــى اســتخدام البرامــج 

و تطويــر مهــارات الحوســبة.

تــم العمــل فــي هــذه الــدورة بتطبيــق الخطــة اإلســتراتيجية الموضوعــة لتطويــر 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجمعيــة و المــدارس، وتاليــً أبــرز اإلنجــازات 

فــي هــذه الخطــة:

مقـرر اللجنة:
م. ميخائيل هنديله

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضاء:
م. فؤاد ساحلية

رائد ملص
نهيل صوصو

صوفي قرمش
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ألنظمــة  المســتمر  التطويــر   
البرمجيــات مــن قبــل شــركة شــنوده 

التجاريــة. 

بــدل  حاســوب  جهــاز   30 شــراء   
القســم  لمختبــر  القديمــة  األجهــزة 

.)5  -  4(

 Access Points للـــ  تحديــث   
الخاصــة بالـــ Wireless حيث أصبحت 
الشــبكة تســتوعب عــددًا أكثــر مــن 
األجهــزة كمــا تــم اســتدراج عــروض 
 Access Point أســعار لزيادة عدد الـــ

مــن 9 إلــى 13.

 شــراء 7 أجهــزة حاســوب محمــول 
)البتــوب( لتوزيعهــا علــى المعلميــن 
ــن ال يتوفــر لديهــم هــذا  الجــدد الذي

الجهــاز.

 شــراء جهــازي حاســوب إلضافتهــا 
.CP )8 -6( إلــى مختبــر الحاســوب

عــرض  أجهــزة  أربعــة  شــراء   
يلــي:              كمــا  لتوزيعهــا  معلومــات 
1 مختبــر الحاســوب )1 - 3(،2 قســم 

الفــن،       قســم   3 التعلــم،  صعوبــات 
العلميــة. المختبــرات   4

 شــراء طابعتيــن Laser ملونتيــن 
لقســم التقنيــات وقســم )1 - 3(.

ماكنــات  جميــع  وصــل  تــم   
وأصبــح  الشــبكة  علــى  التصويــر 
باإلمــكان عمــل طباعــة مباشــرة علــى 

كنــات. لما ا
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 اللجنة الثقافية

عقدت اللجنة الثقافية عدة اجتماعات ومن أبرز إنجازاتها:

 إصــدار 12 عــددًا مــن نشــرة رســالة 
كل  مــع  لقــاءآت  تضمنــت  المحبــة 

مــن:
المهندس سعيد أبو جابر

السيد ميشيل دحدل
السيد جورج أبو خضر

العميد المتقاعد وديع عزيز الصايغ
رئيس جمعية عين الصايغ التعاونية 
مديــرة  القســوس  مــي  الســيدة 

األرثوذكســية الوطنيــة  المدرســة 

رســالة  تحميــل  فــي  اإلســتمرار   
المحبة شــهريً على مواقع التواصل 
اإلجتماعــي الخــاص باللجنــة الثقافيــة 
الجمعيــة  أنشــطة  عــن  واإلعــالن 

إلــى  باإلضافــة  المختلفــة  ولجانهــا 

أخبــار المــدارس والريــاض واألنشــطة 
اإلجتماعيــة مــن خــالل الموقــع.

https://web.facebook.com/
Groups/330184267103467

 تنظيــم وإقامــة محاضــرة ثقافيــة 
بعنــوان )غــذاء ســليم لصحة أفضل( 
قدمتهــا أخصائيــة التغذيــة الســيدة 

رزان شــويحات بتاريــخ 2015/10/22.

مقـرر اللجنة:
الياس نينو

نائب المقرر:
أ.د. يوسف المسنات

أ. سالم نجمة
م. جابي عوض

د. عودة السلمان
م. يوسف هنديلة

ندين النمري عكاوي
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إن عمــر اللجنــة النســائية واإلجتماعيــة فــي جمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية 
مــن عمــر الجمعيــة، وقــد تعاقــب علــى هــذه اللجنــة أقــدر الســيدات اللواتــي عملــن 

وضحيــن وأعطيــن مــن وقتهــن وجهدهــن الكثيــر الكثيــر.
تتكــون اللجنــة مــن الســيدات اللواتــي يجتمعــن ويعملــن خــالل العــام وفــي كل 

يــوم أربعــاء. وقــد اجتمعــت اللجنــة 42 اجتماعــً.
إن هــدف اللجنــة ضــم الســيدات اللواتــي يقدمــن للجمعيــة خدمــات جلــى، وقــد 
قامــت مقــررة اللجنــة الســيدة ســيتا غــاوي بتكريــم جميــع الســيدات اللواتــي قضيــن 

فــي خدمــة الجمعيــة ســنوات طويلــة.

نظــرًا للظــروف التــي مــرت علــى نشــاط اللجنــة وخاصــة الرحــالت فقــد اقتصــرت خــالل 
العــام 2015/2014 ومــا قبلهــا علــى رحــالت محليــة فقــط بعــد أن توقفــت رحــالت ســيدة 
صيدنايــا ومعلــوال فــي الســنوات الســابقة ممــا أدى إلــى تدنــي دخــل اللجنــة والــذي 

بلــغ حوالــي )7450( ســبعة آالف وأربعمائــة وخمســين دينــارًا فقــط لهــذا العــام.
وقــد انبثقــت عــن اللجنــة النســائية واإلجتماعيــة لجنــة الســيدات النســائية والتــي 
تعمــل تحــت لــواء اللجنــة األم وتتكــون مــن ســيدات أوالدهــن طــالب فــي المدرســة. 
وقــد حققــت هــذه اللجنــة إيــرادًا بحوالــي مبلــغ )2،298( ألفيــن ومائتيــن وثمانيــة 

وتســعين دينــارًا مــن نشــاطات قامــت بهــا.
كمــا تعمــل اللجنــة النســائية واإلجتماعيــة فــي الجمعيــة بنشــاط مــن خــالل أعمــال 
وأشــغال يدويــة وتجهيــز بــازار الجمعيــة الســنوي، وتجتمــع كل يــوم ثالثــاء مــن كل 
أســبوع بإشــراف  مقــررة اللجنــة والتــي تعمــل معهــن وتســاعدهن حيــث عقــدت 35 

اجتماعــً.

إن أهداف لجان الجمعية هي جمع الشمل والمحبة والمساعدة.

بلــغ صافــي إيــرادات اللجنــة النســائية واإلجتماعيــة )9748( تســعة آالف وســبعمائة 
وثمانيــة وأربعيــن دينــارًا. 

اللجنة اإلجتماعية والنسائية

مقـرر اللجنة:
سيتا غاوي

نائب المقرر:
نهى شنوده

األعضاء:
اإلجتماعية:

ناديا عكاوي، إنصاف كرادشة، 
فيوليت زبانة، كلوديت فينان، 
هيلدا ثيودوري، رائدة سكاب، 

فدوى سلفيتي، سامية أبو خضر، 
زينا شرايحة، فريدة عكاوي،

أديل الصناع، روجينا عبد النور،
جلوريا ثيودوسي، فدوى شنوده

النسائية:
ميمي سالمة، روز فاشة، 

جورجيت صوصو، ماري صوصو، 
فريدة غندور، تريز جوعانة، 

فيرا خميس، سلوى النمس، 
نهى ملص.
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لجنة الشبيبة النسائية

نشاطات اللجنة:
فــي  الخضــر  كنيســة  إلــى  رحلــة   
 2015/10/19 بتاريــخ  الســلط  مدينــة 
وكان عــدد المشــاركين 48 شــخص 
صنــدوق  لدعــم  الريــع  رصــد  تــم 

لتكافــل. ا

ببــازار  اللجنــة  ســيدات  شــاركت   
اللجنــة اإلجتماعيــة والســيدات بتاريخ 

.2015/12/2

 حفــل عشــاء عيــد الميــالد المجيــد 
فــي مطعــم Fame بتاريخ 2015/12/6 
وكان عــدد المشــاركين 145 شــخص. 
تــم رصــد ريــع النشــاط لدعــم معونــة 
لغايــة  أقســاط  وتســديد  الشــتاء 
مــدارس  فــي  طــالب  عــن  محــددة 

الجمعيــة.

ســينما  فــي  فيلــم  عــرض   
نصــف  عطلــة  خــالل  مــول  ســيتي 
وكان   2016/2/6 بتاريــخ  الســنة 
وتــم  طفــل   189 المشــاركين  عــدد 

رصــد ريــع النشــاط لدعــم صنــدوق 
. فــل لتكا ا

عيــد  بمناســبة  لأطفــال  نشــاط   
الفصــح في ســاقية الدراويش بتاريخ 
المشــاركين  عــدد  وكان   2016/4/16
67 طفــل وتــم رصيــد ريــع النشــاط 

لدعــم صنــدوق التكافــل. 

 Ladies Night Out عشــاء   
بتاريــخ   Decanter مطعــم  فــي 
المشــاركين  عــدد  وكان   2016/5/14
96 شــخص. وتــم رصــد ريــع النشــاط 
لتســديد أقســاط لغايــة محــددة عــن 

الجمعيــة. مــدارس  فــي  طــالب 

بعمــل  الشــبيبة  لجنــة  قامــت   
مشــروع طويــل األمــد يتمثــل ببيــع 
ســاخنً  الطعــام  لحفــظ  أكيــاس 
بشــكل  بالجمعيــة  يتوفــر  حيــث 
أو قطعتيــن.  بعــدد 3 قطــع  دائــم 
وتــم رصيــد ريــع المشــروع بشــكل 

التكافــل. صنــدوق  لدعــم  دائــم 

مقـرر اللجنة:
رانية عكاوي

األعضاء:
غادة نينو

 نرمين المصري
 نور المصري

 فوميا العيسى
 لنا نصورة
سهى زيت

 جورجينا تلحمي
 جينا فانوس
 مي أبو خضر
 لينا شنوده

منى استليانيدس
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لجنة الشبيبة اإلجتماعية

اســتمرت الشــبيبة بعقــد اجتماعاتهــا بشــكل دوري إضافــة إلــى المشــاركة فــي البــازارات وإقامــة المحاضــرات والمشــاركة فــي 
زيــارات الكنائــس والشــبيبات ودور األيتــام، كمــا شــاركت الشــبيبة فــي حملــة معونــة الشــتاء وأقامــت مخيمــً للشــبيبة. وضمــن 
اســتراتيجية جمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية فــي رعايــة حركــة الشــبيبة األرثوذكســية بــاألردن، انعقــد إجتمــاع تحضيــري 
حضــره العديــد مــن الشــباب والشــابات والفعاليــات مــن أبنــاء الكنيســة األرثوذكســية المقدســية حيــث تــم التطــرق لإلســتراتيجية 
الخاصــة بتعزيــز الحركــة الشــبابية وضــرورة وجــود لجنــة شــبيبة اجتماعيــة قويــة بالجمعيــة تعمــل بالتنســيق  وبالتعــاون مــع لجنــة 

الشــبيبة الروحيــة. تقــرر تشــكيل لجنــة مؤقتــة إلدارة العمــل خــالل 6- 12 شــهرًا القادمــة وتتلخــص مهــام اللجنــة بالتالــي:

مقـرر اللجنة:
م. إميل الغوري

نائب المقرر:
جورج مشحور

 تحديــث نظــام الشــبيبة المعمــول 
الراهــن  الوضــع  مــع  ليتــالءم  بــه 
اإلداريــة  الهيئــة  علــى  وليعــرض 

لإلقــرار.

 البــدء بأنشــطة جامعــة للوصــول 
ألكبــر عــدد مــن الشــباب والشــابات 

مــن مختلــف مناطــق األردن.

 إعــداد خطــة عمــل لأشــهر القادمة 
الهيئــة  علــى  تعــرض  موازنــة  مــع 

اإلداريــة.

 وقــد تــم تزكيــة لجنــة إدارة مؤقتــة 
نبيــل  أســماؤهم:  التاليــة  مــن 
شــنوده، لينــا إمســيح، بطــرس دبــو، 
بطارســة،  مــرام  إســعيد،  يعقــوب 
بطارســة،  ســارة  نصراويــن،  وجــدي 
عيســى طنــوس، غســان حبــش، ريم 
عويــس، فاديــا نصــر، رمــزي قبطــي، 
شــنوده،  تمــارا  مســلم،  ابراهيــم 
ــادر، رامــي  ســليم العمــش، ســعيد ن
ــة  ــد بقل ــة خال ــم إضاف حــداد والحقــً ت

شــحادة. وفــؤاد 

 شــارك وفــد مــن شــبيبة الجمعيــة 
فــي المنتــدى المســيحي الثانــي فــي 
فــي  الروســية  فولغوغــراد  مدينــة 

الفتــرة مــن 6- 2016/6/9.

الشــبابي  التجمــع  أقــام   
الفعاليــة  اإلجتماعــي  األرثوذكســي 
مميــزة  طربيــة  بأمســية  األولــى 
وعشــاء محبــة بحضــور عــدد كبيــر 
مــن أعضــاء الشــبيبات األرثوذكســية 
 2016/8/13 الســبت  يــوم  بالمملكــة 
فــي مزرعــة كــرم امســيح مشــكورًا.

جدول رقم )1(
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المقرر:  
د. إحسان حمارنة

األعضـــــاء:
أ. سالم نجمة
جورج مشحور
ابراهيم نينو لجنة صندوق اإلدخار

بلــغ  عــدد مشــتركي صنــدوق االدخــار كمــا فــي 2016/8/31 )374( مشــتركا بعــد انســحاب )4( مشــتركين ممــن مضــى علــى 
اشــتراكهم فــي الصنــدوق )15( عامــً )حســب النظــام( و)34( مشــتركً بســبب إنتهــاء خدماتهــم، وإنضمــام  )34( مشــتركً جديــدًا.

علمــً بــأن عــدد المشــتركين فــي الصنــدوق مــع بدايــة العــام المشــار اليــه اعــاله كان )378( مشــتركً.

الوضع المالي للصندوق:
بلــغ رصيــد صنــدوق االدخــار فــي بدايــة العــام الدراســي 2015/2016 )2,210,610( دينــار وفــي نهايــة العــام نفســه بلــغ رصيــده )2,342,543(

دينــار بتاريــخ 2016/8/31 حســب الجــدول اآلتي:

البيان

رصيد الصندوق كما هو في 2015/9/1

المبالغ المقتطعة من المشتركين حتى 2016/8/31

مساهمة الجمعية مقابل المبالغ المقتطعة من المشتركين لنفس الفترة

الفوائد المستحقة للمشتركين على أرصدة صندوق التوفير كما هي في 2016/8/31

الحصص المدفوعة كإستحقاقات لمن تركوا الخدمة وعددهم )34( مشتركً

الحصص المدفوعة من الصندوق للمنسحبين من الصندوق بعد مرور )15 ( عامً 

على اشتراكهم وعددهم )4( مشتركين

رصيد الصندوق كما هو في 2016/8/31

المبلغ ) بالدينار(

2,106,102

151,071

151,071

125,701

)119,192(

)72,210(

2,342,543
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الخدمات المقدمة للمشتركين:
فيمــا يتعلــق بالخدمــات التــي قدمهــا الصنــدوق لمشــتركيه خــالل العــام الدراســي 2016/2015 عــن طريــق الســلف حســب النظــام 
فقــد بلغــت قيمتهــا )187,816( دينــار اســتفاد منهــا )74( مشــتركً. وبذلــك أصبــح الرصيــد اإلجمالــي للســلف بتاريــخ 2016/8/31 

)149,312( دينــار حســب الجــدول اآلتــي:

البيان

رصيد السلف في 2015/9/1

السلف الممنوحة خالل العام 2016/2015

تسديد مستحقات السلف خالل العام 2016/2015

رصيد السلف كما هو في 2016/8/31

المبلغ ) بالدينار(

114,434

187,816

)152,938(

149,312



92

لجنة المبنى الثقافي الرياضي 

عقــدت اللجنــة عــدة إجتماعــات رئيســية وفرعيــة لمناقشــة أمــور المبنــى اإلداريــة 
واللوجســتية كافــة. اإلنجــازات:

مقـرر اللجنة:
أ. سالم نجمة

نائب المقرر:
ابراهيم نينو

األعضـــــاء:
نهى شنوده

جورج مشحور
م. نرمين سنداحة

د. ماهر زبانة
لنا نصورة

كميل غاوي
نرمين المصري

 تــم العمــل علــى تشــغيل معظــم مرافــق المجمــع الثقافــي الرياضــي اإلجتماعــي 
مــن »المركــز  بــدالً  الرياضــي«  فــي 2016/3/7 كمــا أعتمــد اســم »المبنــى الثقافــي 

الثقافــي الرياضــي«.

 اإلشــراف والمتابعــة علــى كافــة أنشــطة الجمعيــة والمؤسســات التربويــة المقامــة 
الخدمــات  المحافظــة علــى مســتوى   المســتمر علــى  التأكيــد  مــع  المبنــى  فــي 
المقدمــة لزائــري ومســتخدمي المبنــى، والــذي فــاق اآلالف فــي هــذا العــام الدراســي 

ــي: 2017/2016 علــى النحــو التال

 دراســة وتشــخيص كافــة إحتياجــات المبنــى واإلشــراف على تجهيــز معظم مرافق 
المجمــع بمــا يحقــق معاييــر الســالمة واألمــان بالتنســيق مع المختصيــن بذلك.
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عدد المشتركينالنشاطرقمعدد المشتركينالنشاطرقم

شبيبة القديس بطرس/ 12011معونة شتاء 12016/2015
150حفل عيد األم

120اإلمتحانات الداخلية12طالب المدرسةالبازار2

تدريب الفرق الرياضية  3
لقاء عام ألعضاء الهيئة 3513المدرسية

200العامة

طالب المدرسةالمعرض الفني الشامل 30014عيد األقمار4

عرض شركة لتجهيز 5
متغيراإلمتحانات الخارجية6015المسرح

ورشة عمل يوم الطفل/ 10016ورشة عمل مدارس األحد6
190مدارس األحد

حفل أطفال/ منى 7
320حفلة بينجو/ مدارس األحد10017استليانيدس

مسابقة روحية للتأهيل 25018مؤتمر اللغة اإلنجليزية8
90الديني

اإلجتماع الروحي/ النادي 25019مؤتمر اللغة اإلنجليزية9
متغيرالصيفي

مدارس األحد/ حفل عيد 10
ورشة عمل مدرسة 10020األم

80الشميساني/ تسوية 1

جدول النشاط واالجتماعات التي تمت في المبنى الثقافي الرياضي 2016/2015:
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اللجنة المالية

مقـرر اللجنة:
جورج مشحور 

)أمين الصندوق الفخري(

األعضـــــاء:
خليل نصر

ميشيل فاشه
موريس عكاوي

منير نينو
إيليا وكليه

باسل كشك
نبيل بطشون

اإلنجازات:
 عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات ســاهمت مــن خاللهــا بتطوير األنظمــة والتعليمات 

الماليــة العامــة فــي الجمعية.

 مناقشة وإقرار البيانات المالية للعام الدراسي 2016/2015.

 مناقشة و إقرار الموازنة التقديرية للعام الدراسي 2017/2016.

 دراســة وتحليــل بعــض نفقــات المــدارس والجمعيــة واقتــراح آليــات وسياســات 
لتخفيضهــا ممــا يعــزز الوضــع المالــي للجمعيــة.

 تــم الطلــب مــن الشــركة المــزودة لأنظمــة المســتخدمة فــي المــدارس والجمعيــة 
تحديــث برمجياتهــا بمــا يناســب احتياجــات المــدارس والجمعيــة.
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تقرير مدقق الحسابات

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية

قائمة التغيرات في الوفر المتراكم

إيضاحات حول البيانات المالية

مشروع الموازنة التقديرية للعام 2017-2016

96

97

99

101

102

103

115

الصفحة

البيانات المالية 
كما في 31 آب 2016
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قائمة المركز المالي  كما في 31 آب 

20162015إيضاحالموجودات

3

4

5

6

7

4,324,750

2,293,264

274,893

78,742

16,527

8,472

6,996,648

16,478,278

)6,523,196(

9,955,082

9,955,082

16,951,730

16,865,522

)7,196,075(

9,669,447

9,669,447

17,965,017

5,445,458

2,382,390

362,002

80,885

16,363

8,472

8,295,570

مجموع أهالك عقارات ومعدات وأثاث
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قرق بنكي قصير األجل

قرض بنكي قصير األجل

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية(

صندوق التوفير

20162015إيضاحالمطلوبات

0

2,106,102

 160,548

2,354,334

92,985

2,778,771

9,415,1519,529,216

2,578,771

927,352963,445

84,376

2,342,543

4,843,7433,880,298

165,618

8

9

10

11

12

0

709,032

42,295

6,296,588

126,967

7,174,882

71,637

248,345

42,042

6,234,547

6,729,629

133,058

2,685,522

5,771,0954,843,743

17,965,01716,951,730



99

واردات التأمين الصحي

قائمة الدخل الشامل  للسنة المنتهية في 31 آب 

20162015إيضاحاإليرادات

15

16

17

18

13

14,225
58,559

764,005

7,460,366
16,657

2,702

12,420

153,046

55,842

8,537,822

18,975
36,085

732,005

7,998,508
18,103

0

11,343

128,458

 55,196

8,998,673
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20162015إيضاحالنفقات

14

15

16

17

18

135,219

16,401

96

11,910

112,647

12,341

71,022

279,518

6,782,875

9,781

5,622

92,380

42,721

0

1,844

7,574,377

963,445

147,356

13,205

1,596

14,285

125,701

21,003

60,980

486,690

7,054,043

8,396

410

80,595

43,815

3,337

9,909
8,071,321

927,352

نفقات صندوق التكافل / إعفاء 
نفقات صندوق التكافل / كهنة غير عاملين 

مصاريف أرض أم الكندم 
إعانات ومساعدات 

نفقات صندوق التوفير 
اشتركات ورسوم 

مصاريف إدارية متفرقة 
استهالك موجودات ثابتة 

نفقات المدارس 
نفقات اللجنة النسائية 

نفقات لجنة الشبيبة 
نفقات مدارس األحد 

نفقات التأمين الصحي
نفقات الفروع

مصاريف وفوائد بنكية

مجموع النفقات

صافي وفر ) عجز ( السنة 
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قائمة التدفقات النقدية كما في 31 آب 

يضاف نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

20162015

672,879

1,849,471

164

2,479,494

)522,981(639,101

)1,039(

1,654,041

249,240

)97,109(

)2,143(3,786

205,054

164,622

6,618,0146,411,080

)387,244()2,272,560(

227,949

)44,344(

239,331

451,265

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

تعديالت على التدفقات النقدية

مخصصات مختلفة

927,352963,445 وفر )عجز( السنة

استهالك للموجودات الثابتة

1,432,456

206,934 1,045,212

7,827,8486,618,014

0  صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

1,209,834206,934

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

164,6220قرض بنكي

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية(
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قائمة التغيرات في الوفر المتراكم للجمعية للسنة المنتهية في 31 آب 

الوفر المتراكم أول السنة   

صافي وفر الجمعية للسنة   

الوفر المتراكم آخر السنة   

قائمة الدخل

4,843,743

5,771,0954,843,743

927,352963,445

3,880,298

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية(

20162015إيضاح
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جمعية الثقافة و التعليم األرثوذكسية
عمان - األردن 

إيضاحات حول البيانات المالية  

1. عـــام: 
تأسســت جمعيــة الثقافــة والتعليــم 
األرثوذكســية بتاريــخ 7 كانــون الثانــي 
1958 وســجلت لــدى وزارة  الشــؤون 
اإلجتماعيــة تحــت الرقــم )134( بهدف: 

 تأســيس و بنــاء و إدارة مدرســة أو 
مــدارس أو كليــات للتعليــم العالــي 
بمــا فيهــا المراحــل الجامعيــة ضمــن 
القوانيــن والمناهــج واألنظمــة الســارية 
األردنيــة  المملكــة  فــي  المفعــول 

الهاشــمية. 

المعوزيــن  الطــالب  مســاعدة   
العلــوم.  مختلــف  لتحصيــل 

 تأســيس وبناء وإدارة المؤسســات 
الخيرية واإلنسانية. 

 مد يد المساعدة إلى المعوزين. 

 الحــث على نشــر الوعــي اإلجتماعي 
والتمســك بالفضيلة واألخالق. 

مــن  الماليــة  البيانــات  إقــرار  تــم 
للجمعيــة   اإلداريــة   الهيئــة  قبــل 
بتاريــخ                            المنعقــدة  جلســتها  فــي 
28/  11  /2016 وإن هذه البيانات خاضعة 
لموافقــة الهيئــة العامــة للجمعيــة.

2. أهــم السياســات المحاســبية 
المتبعة:

أسس إعداد البيانات المالية:  
الماليــة  البيانــات  إعــداد  تــم   
عــن  الصــادرة  للمعاييــر  وفقــً 
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
لجنــة  عــن  الصــادرة  والتفســيرات 
تفســيرات التقاريــر الماليــة المنبثقــة 

المحاســبة  معاييــر  مجلــس  عــن 
الدوليــة.

 تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً 
لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة بإســتثناء 
والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات 
بالقيمــة  تظهــر  التــي  الماليــة 

العادلــة. 

عملــة  هــو  األردنــي  الدينــار  إن   
إظهــار البيانــات الماليــة و الــذي يمثــل 

الرئيســية. العملــة 

المحاســبية  السياســات  إن   
متماثلــة  الحاليــة  للســنة  المتبعــة 
إتباعهــا  تــم  التــي  السياســات  مــع 

الســابقة.  الســنة  فــي 
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مدينون:
 يظهــر المدينــون بالقيمة الدفترية 
بعــد تنزيــل مخصــص التدنــي  فــي 
قيمــة الديــون، ويتــم شــطب الديــون 
فــي حــال عــدم إمكانيــة تحصيلهــا 
خصمــً مــن المخصــص المأخــوذ لهــا 
ويضــاف المبلــغ المحصــل مــن الذمــم 

التــي تــم شــطبها إلــى اإليــرادات. 

الموجودات الثابتة  و إهاكاتها:
تــم تســجيل الموجــودات الثابتــة   
بالكلفــة، وتهلك )بإســتثناء األراضي( 
وفقــً لطريقــة القســط الثابت بنســب 
تتــراوح بيــن 3%-30% كمــا يــرد فــي 
المبلــغ  يقــل  عندمــا   )7( اإليضــاح 
الممكــن إســترداده ألي مــن عقــارات 
ومعــدات وأثــاث عــن صافــي قيمتهــا 
الدفتريــة فإنــه يتم تخفيــض قيمتها 
إســتردادها  الممكــن  القيمــة  إلــى 
بيــان  فــي  التدنــي  قيمــة  وتســجل 

الدخــل. 

المخصصات:
عندمــا  المخصصــات  إثبــات  يتــم   
يترتــب علــى الجمعيــة إلتزامات نتيجة 

ألحــداث ســابقة وأنــه مــن المحتمــل 
قيــام الجمعيــة بدفــع مبالــغ نقديــة 

اإللتزامــات.  لتســديد هــذه 
بتاريــخ  المخصصــات  ويتــم مراجعــة 
البيانــات الماليــة و تعديــل قيمتهــا 
آخــر معلومــات متوفــرة  علــى  بنــاءًا 

الجمعيــة.  لــدى 

اإليرادات والمصروفات:
المدرســية  األقســاط  قيــد  يتــم   
مبــدأ  علــى  الطــالب  نقــل  وأجــور 
اإلســتحقاق وال يتــم تحقــق األقســاط 
الســنة  عــن  المقبوضــة  المدرســية 
القادمــة كإيــرادات بــل يتــم تأجيلهــا، 
وتظهــر كإيــرادات مقبوضــة مقدمــً 
ــة فــي  فــي بنــد المطلوبــات المتداول
الميزانية. أما رســوم إشــتراك األعضاء 
النقــدي  األســاس   علــى  فتســجل 
اإلســتحقاق  مبــدأ  الجمعيــة  وتتبــع 

والمصاريــف. بالتكاليــف  لإلعتــراف 

العمات  األجنبية:
 يتــم إثبــات العمليــات التــي تتــم 
الســنة  خــالل  األجنبيــة  بالعمــالت 
ــخ  بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاري

إجــراء العمليــات ويتــم تحويل أرصدة 
والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات 
الماليــة بالعملــة األجنبية باســتخدام 
أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
البيانــات الماليــة. يتــم إثبــات الوفــر  
والعجــز  الناتــج عــن تحويــل األرصــدة 
بالعمــالت األجنبيــة فــي بيــان الدخــل. 

استخدام التقديرات:
بإختيــار  الجمعيــة  إدارة  تقــوم 
المالئمــة  المحاســبية  السياســات 
تقــوم  كمــا  الجمعيــة  لحســابات 
بإجــراء التقديــرات المحاســبية لبعض 
البيانــات  فــي  المســجلة  األرصــدة 
الماليــة مثــل مخصــص التدنــي لــكل 
واللــوازم  والكتــب  المدينيــن  مــن 
للموظفيــن  تعويــض  ومخصــص 
ومخصــص إهالك العقــارات والمعدات 
واألثــاث علــى أســاس عمرهــا اإلنتاجــي 
كمــا تقوم بإجراء التقديرات المتعلقة 
تاريــخ  فــي  المؤكــدة  غيــر  باألمــور 
البيانــات الماليــة والتي قد ينتج عنها 
مخاطــر هامــة قــد تــؤدي إلــى تعديالت 
جوهريــة فــي بنــود البيانــات الماليــة 
مثــل القضايــا أو غيرهــا )إن وجــدت(.
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3. نقد في الصندوق ولدى البنوك

4. المدينون   

31-آب

31-آب

31-آب أ. ذمم مختلفة موظفين ومتعهدين

2015

بالدينار 

2015
بالدينار 

2015

2016

سلف صناديق  المدارس واللجان والنثرية 
ودائع لدى البنوك 
بنوك - جاري دينار 

ودائع - صندوق الموارد
بنوك للتأمين  صحي - جاري 

المجموع 

2016

2016

4,925

149,312

26,407

18,833

7,8798,146

6,769

)121,046()136,873(

1,400

114,434

668,237

5,808330

1,146,496

2,151

4,696,341

70,147

5,445,458

87,408

219,921

362,002

60,696

87,408109,431

94,516

274,004

186,501

108,542

4,324,750

68,357

3,107,416

سلف على صندوق التوفير
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ب. ويشمل بند أقساط مدرسية مستحقة 
2015وغير مقبوضة 2016

أقساط مستحقة وغير مقبوضة قبل 2006/2005
أقساط مستحقة وغير مقبوضة  2007/2006
أقساط مستحقة وغير مقبوضة  2008/2007
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2009/2008
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2010/2009
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2011/2010
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2012/2011

أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2013/2012
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2014/2013
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2015/2014
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2016/2015

 اجور نقل مستحقة وغير مقبوضة - األشرفية

بالدينار 

186,501

0

40,134

3,510

5,876

6,878

28,954 0

6,878

5,848

3,510

28,809

219,921

128,434

5,553

3,846

8,681

4,597

18,879

4,8864,599

71,074

7,396

8,681

3,846

5,553

تم قبض مبلغ وقدره )53911( من أصل األقساط المستحقة وغير المقبوضة  لتاريخ 2016/10/30  

31-آب
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31-آب 52015. الكتب و اللوازم 2016

69,870

6,132

)7,001()8,200(

8,067

64,314

11,257

627

80,88578,742

882

13,679

31-آب 62015. يشمل بند مدفوعات مقدمً 2016

1,556

823

23

16,363

869

16,527

823

1,736

188

5,721

8,0529,986

2,925

188
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7. الموجودات الثابتة واضافاتها واالهالك للعام 2016/2015 

اراضي 
المباني

وسائط نقل
اثاث ومفروشات 

العاب اطفال ووسائل تعليمية
تجهيزات المختبرات

تجهيزات وسائل التعلم االلكترونية
تجهيزات المشاغل المهنية

اجهزة الحاسوب
اجهزة كهربائية

اجهزة مكتبية
مكتبات المدارس

ديكورات وتحسينات
الصالة الرياضية 

نظام توليد الطاقة

اإلجمالي

الكلفة 
2015/9/1

إضافات حتى 
2016/08/31

الكلفة حتى 
2016/08/31

493,764

9,245,777

12,510

1,499,172

11,288

293,860

95,776

25,307

726,847

65,296

16,837

118,225

222,553

3,651,066

0

16,478,278

0

0

0

27,896

1,044

0

0

0

43,604

16,822

3,215

1,650

25,776

56,379

210,858

387,244

493,764

9,245,777

12,510

1,527,068

12,322

293,860

95,776

25,307

770,451

82,118

20,052

119,875

248,329

3,707,445

210,858

16,865,522
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اإلهالك  متراكم 
بداية السنة 

االإهالك 
السنوي 

اإلهالك  متراكم 
نهاية السنة 

صافي القيمة 
الدفترية  2016-8-31

0

4,000,824

12,509

1,299,568

5,092

293,423

41,540

23,399

657,619

18,956

6,547

109,064

54,655

0

0

6,523,196

0

270,942

0

63,731

1,850

75

14,366

467

57,554

12,318

3,008

2,776

25,009

208,132

12,651

672,879

0

4,271,766

12,509

1,363,299

6,942

293,498

55,906

23,866

715,173

31,274

9,555

111,840

79,664

308,132

12,651

7,196,075

493,764

4,974,011

1

163,769

5,390

362

39,870

1,441

55,278

50,844

10,497

8,035

168,665

3,499,313

198,207

9,669,447
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31-آب 82015. دائنون 2016

201,171

0

248,345709,032

387,604

266,208

47,17455,220

31-آب 92015. مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 2016

16,00016,450

26,04225,845
مصاريف الكتاب والتقرير السنوي

42,04242,295

31-آب 102015. ارصدة دائنة أخرى مقبوضة مقدمً 2016

6,234,3146,241,168

23355,420

6,234,5476,296,588
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11. أمانات مجالس وانشطة ولجان

أمانات

أمانات

أمانات
أمانات
أمانات

أمانات

أمانات

أمانات
68357

580
1,817
9,763

13,359
13,104
12,733
4,765
2,489

126,967

رصيد 

2015/08/31
94

105
0

6,330
15,546
6,729

261,022
6,631

48,153

344,610

2016/2015

مدفوعات 

1884
0
0

8,780
15,038
12,244

258,674
4,400

49,681

350,701

2016/2015

مقبوضات 

70147
475

1817
12213
12851
18619
10385
2534
4017

133,058

2016/08/31

رصيد 

2,106,102

2,106,102

427,843

427,843

191,402

191,402

2,342,543

2,342,543

12. مطلوب لصناديق التوفير 
2015/08/312016/20152016/20152016/08/31

رصيد مدفوعات 

31-آب13. واردات أخرى 2015

بالدينار 

2016

تبرع صندوق التكافل/ بدل أكاليل
واردات صندوق التوفير 

إيرادات صندوق دعم الطبة المحتاجين

واردات الفوائد

455

4,075

128,458153,046

3,219

4,421

34,905

89,023107,182

38,224
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31-آب

31-آب

31-آب

2015

بالدينار 

2016

بالدينار 

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

7,102

4,904

7,351

2,330

8,086

12,029

12,187

2,793

703

932

2,563

0

60,980

6,379

4,354

8,280

862

10,309

11,193

8,527

2,926

4,769

767

2,285

10,371

71,022

4,537,032

61,082

200,000

42,812

40,717

496,893

676,000

7,595

119,847

89

87,525

5,436

26,042

44,456

14,958

4,082

4,990

119,897

35,199

84,615

126,364

8,535

2,301

5,034

30,468

4,209,266

49,802

200,000

40,114

29,480

454,435
676,000

6,132

130,527

1,032

75,738

6,305

25,845

51,750

14,552

1,513

2,836

187,940

37,222

91,965

129,826

11,552

1,963

5,034

30,617

7,729,465

24,101

39,120

58,466

147,356

7,998,508

7,174,700

43,447

35,429

71,571

135,219

7,460,366

اإليرادات
15. بيان إيرادات ونفقات المدارس   

النفقات14. مصاريف إدارية متفرقة   

الكتب المدرسية
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31-آب

11,224
35,895

171,748

14,217
11,943

0

6,716,473

743,893

11,028
41,957

186,189

5,017
10,731

17,152

7,054,043

944,465

مصروف مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

2016

بالدينار 

31-آب

أ. أجور نقل الطالب المدارس
أ. بيان إيرادات ونفقات  النقل

2015

بالدينار 

24,101

)61,082(

)36,981(

43,447

)94,802(

)6,355(

2016

بالدينار 

31-آب

ب. بيان تحليل صيانة و تصليحات

2015

بالدينار 

39,662

28,432

51,753

119,847

58,573

28,398

43,556

130,527

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

النفقات
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* قامت اللجنة مشكورة بالتبرع بجزء من الواردات لصالح حملة 

الشتاء و صندوق التكافل  

ج. بيان تحليل مصاريف نظافة المدارس   

16. بيان إيرادات ونفقات اللجنة النسائية   

صافي وفر )عجز( اللجنة 
الشبيبة النسائية

31-آب31-آب

31-آب 31-آب

17. بيان إيرادات ونفقات لجنة الشبيبة

18. إيرادات ونفقات لجنة مدارس األحد

2016

بالدينار 

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

2016

بالدينار 

2015

بالدينار 

29,767

96,597

126,364

31,574

98,252

129,826

0

)410(

)410(

2,702

)5,622(

)2,920(

11,343

0

41,216

5,162

830

30,972

1,849

566

80,595

)69,252(

12,420

6,900

42,005

4,784

2,462

33,807

2,045

377

92,380

)79,960(

11,801

)4,352(

 7,449

7,477

)4,004(

)1,175(

 2,298

9,747

14,484

)7,608(

 6,876

2,173

)600(

)1,573(

0

 

6,876

2015

بالدينار 

صافي وفر )عجز(
اللجنتين مجتمعتين

واردات اللجنة النسائية
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17. بيان إيرادات ونفقات لجنة الشبيبة

18. إيرادات ونفقات لجنة مدارس األحد

مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

مصـــروفـــــات

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31

4,635,927

676,000

473,186

28,500

36,200

8,850

45,834

47,000

46,250

1,300

79,900

6,000

15,000

3,850

32,900

5,300

104,500

32,000

25,000

36,500

88,500

 4,598,114

 676,000

 496,893

 26,042

40,717

 7,595

42,812

39,662

 51,753

 89

 87,983

 5,436

 14,958

 4,082

 28,432

4,990

 79,536

 26,111

14,250

 35,199

84,615

-37,813

 0

 23,707

 -2,458

4,517

 -1,255

 -3,022

 -7,338

5,503

 -1,211

8,083

 -564

-42

232

-4,468

-310

-24,964

-5,889

-10,750

-1,301

-3,885

4,973,956

685,000

456,209

26,042

51,380

8,500

45,971

46,000

60,422

300

110,164

6,500

16,500

4,500

32,500

5,400

92,000

29,200

18,200

36,500

85,500

رواتب ومنافع 
إيجار مباني

إعفاء طلبة أبناء العاملين 
حوافز لطلبة المدارس المتفوقين

تأهيل ودورات للموظفين
معالجات طبية أقساط تأمين الطلبة 

أطباء المدارس
صيانة وتصليحات مدارس

رواتب الصيانة 
مواصالت داخلية

نشاطات وحفالت تخرج
مصاريف مختبرات وفن ومشغل مهني

وسائل ترفيهية لتعليم األطفال
لوازم وأدوات رياضية

عقود صيانة
إعالنات إدارة المدارس

إنارة 
مياه 

هاتف فاكس إنترنت 
وقود للتدفئة

قرطاسية ولوازم مستهلكة
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مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

14,700

38,200

142,000

18,200

2,700

31,000

42,700

200,000

33,397

6,300

267,500

4,500

20,000

12,000

7,000

7,268,694

 11,028

 29,767

 96,597

 8,535

 2,301

 30,468

 41,957

 200,000

44,456

 5,034

 186,189

 0

 5,017

 10,731

 17,152

 7,054,501

-3,672

 -8,433

 -45,403

 -9,665

-399

-532

-743

 0

11,059

-1,266

-81,311

-4,500

-14,983

-1,269

 10,152

13,700

33,700

103,382

11,000

3,500

26,000

42,600

195,000

40,310

6,300

202,000

0

20,000

12,000

7,000

7,507,236

مصاريف ضيافة ونثرية
تنظيف المدرسة

رواتب تنظيف المدارس 
وسائل إيضاح مستهلكة

بستنة مالعب
مصاريف طعام الطالب 

رسوم واشتراكات
مخصص تنمية المدارس

مخصص تعويض نهاية الخدمة
 تأمين حريق وسرقة وموظفين

استهالك الموجودات الثابتة
م. فروقات أسعار المحروقات 

مصاريف إعتماد المدرسة 
مصاريف حضانة المدرسة 

مصروف مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها 

مجمـــــــوع المصاريف

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31

مصـــروفـــــات
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مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

واردات

7,807,855

40,050

15,000

28,500

7,891,405

622,711

 7,876,821

 58,924

 24,101

 39,120

 7,998,966

 944,465

 68,966

 18,874

9,101

 10,620

 107,561

8,052,858

36,000

17,000

26,500

8,132,358

625,122

مجموع األقساط المدرسية المستحقة 
واردات تدريب  مدرسية

واردات أجور نقل الطالب
واردات كتب وخالفه

مجموع الواردات
وفر )عجز( المدارس

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31



118

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

المصاريف

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31

155,000

13,205

365,000

125,000

128,850

15,000

20,000

5,500

1,800
3,500

3,000

7,000

9,000

10,000

12,000

1,500

5,500

1,500

2,500

 147,356

 13,205

 486,690

 125,701

 80,595

 21,003

14,285

 4,904

 1,662
 3,500

 2,330

 7,102

 7,351

 12,187

 8,086

 932

 703

 1,250

 1,543

 -7,644

 0

121,690

701

-48,255

6,003

-5,715

 -596

 -138
 0

-670

 102

 -1,649

2,187

 -3,914

-568

 -4,797

-250

-957

155,000

15,470

500,000

130,000

104,175

24,000

18,000

6,000

2,000
3,500

3,000

7,500

7,500

15,000

12,000

1,200

1,500

2,000

2,000

صندوق التكافل / اعفاء الطلبة 
المحتاجين   

صندوق التكافل / اعفاء الكهنة
غير العاملين   

استهالك عقارات وموجودات  
فوائد صندوق التوفير المدفوعة  
مصاريف مدارس األحد   
 رسوم ورخص واشتراكات عامه  
اعانات ومساعدات   

اتصاالت    
ماء    
كهرباء   

وقود للتدفئة   
قرطاسية ولوازم مستهلكة   

رسالة المحبة   
نشاطات الجمعية    
مصاريف وأتعاب مهنية    
مصاريف سيارة الجمعية   

نشر واعالن   
صيانة وتصليحات   
صيانة االت واجهزة عقود صيانة  
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مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

المصاريف

5,500

2,500

500

5,000

3,000

2,500

8,000

2,000

5,000

1,000

5,000

5,000

8,000

0

937,855

 5,258

 1,609

 1,596

 4,392

 4,004

 0

 410

 9,909

 2,563

 0

 3,337

 0

0

 43,815

1,017,278

 -242

-891

 1,096

-608

1,004

-2,500

-7,590

7,909

-2,437

-1,000

-1,663

 -5,000

-8,000

43,815

5,500

2,000

1,500

5,000

5,000

2,000

5,000

11,000

3,000

1,000

3,000

2,000

2,000

48,000

1,105,845

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31

ضيافة ومواد تنظيف ونثرية

تأمين موظفين وحريق وسرقة 
مصاريف ارض ام الكندم

نفقات اللجنه النسائيه واإلجتماعية
مصاريف الشبيبة النسائية

مصاريف الضرائب والرسوم المدفوعة  
نفقات لجان الشبيبه

فوائد وعموالت بنكية
مصاريف تبرعات طارئة

مصاريف المعونة 
نفقات الفروع

مصاريف صندوق تنمية الموارد
مصاريف سنوات سابقة

نفقات التأمين الصحي

مصاريف سنوات سابقة
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مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

المصاريف

622,711

676,000

20,000

12,000

3,000

4,000

5,000

40,000

90,000

4,000

25,000

30,800

8,350

0

1,572,511

634,656

 944,465

 676,000

 18,975

 11,801

 0

 6,302

 4,075

 56,005

 89,023

 455

34,905

 11,343

36,085

55,196

 1,944,630

927,352

 

 321,7540

0

-1,025

-199

 -3,000

2,302

-925

 16,005

-977

 -3,545

9,905

-19,457

-3,915

55,196

 

625,122

676,000

10,000

15,000

4,000

4,500

5,000

16,000

85,000

3,000

38,000

8,350

40,000

52,000

1,581,972

476,127

وفر )عجز( المدارس   

ايجار مباني المدارس   

اشتراكات أعضاء     

تبرعات اللجنة النسائية واإلجتماعية  

تبرعات لجان الشبيبه    
تبرعات  الشبيبة النسائية    

تبرعات لصندوق الطلبة المحتاجين 
لتعليمية   

ايجار المباني    

فوائد بنكية    

تبرعات صندوق التكافل/بدل أكاليل  

صندوق التوفير   
مقبوضات مدارس االحد    

تبرعات وايرادات اخرى   

واردات وتأمين صحي

مجموع الواردات   

وفر )عجز( الجمعية

   

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31
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مشروع الموازنة التقديرية لمدارس االحد للعام 2017/2016
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

المصاريف

2,500

14,000

3,600

10,000

25,000

58,150

3,000

6,000

2,000

4,000

600

128,850

 0

13,171

 2,100

 7,432

18,513

 25,132

 830

 5,162

 1,849

 5,840

 566

80,595

 

-2,500

-829

-1,500

-2,568

-6,487

-33,018

-2,170

-838

-151

1,840

-34

0

14,175

3,500

10,000

23,000

39,500

1,500

6,500

1,500

4,000

500

104,175

ايجار مراكز مدارس االحد   

رواتب واجور    

اعانات ومساعدات    

مصاريف تأهيل ديني و بعثات    

اجور نقل طالب مدارس األحد   

لقاءات وندوات ومخيمات ومؤتمرات  

قرطاسية ومطبوعات   

هدايا الميالد والفصح   

مصاريف متفرقة   

مصاريف إعداد مناهج دين    

التقويم السنوي    

مجمـــــوع المصــــاريـــف   

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31
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مشروع الموازنة التقديرية لمدارس االحد للعام 2017/2016
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

المصاريف

2,000

23,000

800

5,000

30,800

-98,050

 3,010

 6,288

 320

 1,725

11,343

 -69,252

1,010

-16,712

-480

-3,275

-19,457

2,000

5,000

350

1,000

8,350

-95,825

 دورات تأهيل ديني   

 لقاءات وندوات ومخيمات    

تبرعات تقويم   

تبرعات لمدارس االحد   

مجموع الواردات   

وفر )عجز( مدارس االحد   

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الميزانية  الفعلية   
2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31
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40,000

4,000

3,000

4,000

2,000

50,000

18,000

4,500

4,000

70,000

800,000

40,000

45,000

330,000

200,000

750,000

2,364,500

32,104

3,956

3,500

11,000

3,500

-3,604

-1,822

785

2,850

39,224

100,000

608,621

39,142

0

0

0

839,256

27,896

1,044

0

0

0

43,604

16,822

3,215

1,650

25,776

0

56,379

210,858

0

0

0

387,244

60,000

5,000

3,500

11,000

3,500

40,000

15,000

4,000

4,500

65,000

100,000

665,000

250,000

0

0

0

1,226,500

اثاث ومفروشات 

العاب اطفال ووسائل تعليمية

تجهيزات المختبرات

تجهيزات وسائل التعلم االلكترونية

تجهيزات المشاغل المهنية

اجهزة الحاسوب

اجهزة كهربائية

اجهزة مكتبية

مكتبات المدارس

تحسينات على المباني 

بناء مخيم دائم 

اثاث و تجهيزات الصالة

اجهزه توفير طاقة كهربائيه

مشروع توسعة تماري

مشروع تنظيم االرض االستثمارية

تجهيز المسرح

المجموع

المصاريف

مشروع الموازنة التقديرية الرأسمالية  للعام 2016/2015
ومقارنتها مع الموازنة الفعلية  لغاية 2016/8/31

الموازنة التقديرية 
2016/2015

الموازنة التقديرية 2016/2015
2017/2016

البيـــــــــــــــان الفرق بين الموازنة
والفعلي لغاية 

2016/8/31






