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قسيمة إنابة

الثقافــة  جمعيــة  فــي  المشــترك  العامــل  العضــو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أنــا 
والتعليــم األرثوذكســية، وعمــًا بأحــكام المــادة )14( مــن النظــام األساســي للجمعيــة أنيــب عنــي العضــو العامــل 
العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  لحضــور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السيد/السيدة/اآلنســة 
العــادي المقــرر عقــده بتاريــخ 2٠18/1/14 الســاعة السادســة والنصــف مســاًء فــي مســرح فــؤاد يغنــم )المدرســة الوطنيــة 

األرثوذكســية - الشميســاني(.
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الهيئة اإلدارية 2٠17/2٠16

نعكس التزام جميع األعضاء في التركيز على رسالتنا،
التركيز على قيمنا،

على المضي في مسيرة من اإلنجازات،
وعلى ثقافة اإلدارة التي تتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية. 
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جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
التقرير الّسنوي اإلداري والمالي

الستون للعام 2٠17/2٠16 المقدم إلى الهيئة العامة العادية
والمنعقد بتاريخ 2٠18/1/14 عن الفترة من 2٠16/9/1 - ٣1/2٠17/8

السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمون،

يســر الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية أن تضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي اإلداري والمالــي الســتين 
للعــام 2٠17/2٠16، والــذي يلخــص نشــاطات وفعاليــات وإنجــازات الجمعيــة والهيئــة اإلداريــة واللجــان المنبثقــة عنها متضمنــً القوائم 
الماليــة للجمعيــة شــاملة البيانــات والجــداول المحاســبية كافــًة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل القســم المالــي بالجمعيــة والمصــادق 

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 أيًضا بوافــر الشــكر والعرفــان لــألكارم 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 امتــداًدا 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، توخًيــا لتحقيــق األهــداف والغايــات التــي 

أنشــئت مــن أجلهــا الجمعيــة لمــا فيــه المصلحــة العليــا لوطننــا الحبيــب، وتأكيــًدا لدورهــا الوطنــي فــي خدمــة فئاتــه كافــة. 
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عقــدت الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة خــال الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2٠16/9/1 ولغايــة 2٠17/8/٣1 )4٠( اجتماًعــا دورّيــا تــم خالهــا متابعــة 
األمــور المتعلقــة بتســيير أعمــال الجمعيــة والمؤسســات التربويــة التابعــة لهــا وكذلــك اللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنهــا فــي 
مجاالتهــا المتعــددة اإلداريــة ،الماليــة، التعليميــة، التربويــة، الثقافيــة، االجتماعيــة وغيرهــا مــن خــال المناقشــات للمواضيــع المدرجة 
علــى جــداول أعمــال جلســاتها بمــا فيهــا محاضــر وتوصيــات جميــع اللجــان التــي نتــج عنهــا اتخــاذ القــرارات المائمــة بمــا يتناســب 

مــع المصلحــة العليــا للجمعيــة. وفيمــا يلــي بعــض النقــاط والقــرارات والتوجيهــات واإلنجــازات التــي ينبغــي اإلشــارة إليهــا:

إحياء أرض الجمعية في أم الكندم

تابــع رئيــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة 
ولجنــة البنــاء واألمــاك والمستشــار 
علــى  للحصــول  عمــان؛  أميــن  مــع 
موافقــة أمانــة عمــان علــى المخطــط 
المرفــق   Master Plan الشــمولي 
ألرض أم الكنــدم وقــد ُوعدنــا خيــًرا.

النظام األساسي
مســودة  إنجــاز  مــن  االنتهــاء  تــم 
لمقتــرح النظــام األساســي المعــدل 
مــن قبــل اللجنــة المكلفــة وعرضهــا 
للنقــاش  اإلداريــة؛  الهيئــة  علــى 
لعرضهــا  نهائيــة  مســودة  وإلقــرار 
للهيئــة  عــادي  غيــر  اجتمــاع  فــي 

العامــة.

توثيق تاريخ الجمعية
تابعــت لجنــة  توثيــق تاريــخ الجمعيــة 
بقيــادة  ونشــاط  بهمــة  عملهــا 
اإليكونومــس قســطنطين قرمــش؛ 
بالكتــاب  الخاصــة  المــادة  إلعــداد 
التوثيقــي الــذي يوضــح تاريــخ جمعية 
األرثوذكســية  والتعليــم  الثقافــة 
إنجازاتهــا  ويوضــح  التأســيس  منــذ 
المتميــزة وطنًيــا وأرثوذكســًيا فــي 
للتعليــم  ورعايتهــا  األردن  تاريــخ 

ويســلط الهيئة اإلدارية األرثوذكســية  والنهضــة 
وجميــع  المؤسســين  علــى  الضــوء 
هيئــات  مــن  بالجمعيــة  عمــل  مــن 
ولجــان  عامليــن  وأعضــاء  إداريــة 
ومتبرعيــن.  وداعميــن  ومؤازريــن 
ويتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن الكتاب 
خــال النصــف األول مــن العــام 2٠18.

توحيد هوية الجمعية
بعــد الموافقــة على المقترح المقدم 
بالعمــل علــى توحيــد عناصــر هويــة 
التربويــة  والمؤسســات  الجمعيــة 
بالتوحيــد  البــدء  تــم  لهــا،  التابعــة 
التدريجــي لهــذه العناصــر، ويشــمل 
والقرطاســية  المطبوعــات  كامــل 
وتصاميــم  وألــوان  خطــوط  مــن 
وغيرهــا مــن العناصــر بهــدف خلــق 
تحــت  وواضحــة  محــددة  هويــة 
والتعليــم  الثقافــة  جمعيــة  مظلــة 

األرثوذكســية. 

ــى المبنــى  تســليط الضــوء عل
الثقافــي الرياضــي

تــم تســليط الضــوء علــى المبنــى 
لضمــان  مرافــق؛  مــن  يشــمله  ومــا 
قبــل  مــن  الكاملــة منــه  االســتفادة 

رئيس الهيئة اإلدارية:
د. إحسان حمارنه

نائب الرئيس:
نهى شنوده

والمؤسســات  واللجــان  الجمعيــة 
المحلــي.           والمجتمــع  التعليميــة 
نشــاًطا   )٣7( اســتضافة  تــم  قــد  و 
التربويــة  للمؤسســات  مختلًفــا 
التابعــة للجمعيــة تشــمل المعــارض 
والمحاضــرات واللقــاءات واالحتفــاالت 
والورشــات  والــدورات  والمســابقات 
واســتضافة  وغيرهــا،  التعليميــة 
)17( نشــاًطا مختلًفــا للجــان التابعــة 
الحفــات  وتشــمل  للجمعيــة 
واالجتماعــات والبــازارات والمســابقات 
الثقافيــة  األنشــطة  مــن  وغيرهــا 
حفــل  تنظيــم  تــم  كمــا  والدينيــة. 
فــي  الســنوي  العامليــن  تكريــم 
باإلضافــة  للمبنــى  الرئيســة  القاعــة 
إلــى حجــز مرافــق المبنــى لمناســبات 
ولــدورات  العــزاء  لقبــول  و  عائليــة 

رياضيــة.
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 العمل مع المؤسسات األرثوذكسية 
لوضــع  كافــة  المعنيــة  والجهــات 
وتنفيــذ خطــة واســتراتيجية وطنيــة 
للحفــاظ  خالهــا  مــن  العمــل  يتــم 
المســيحي  العربــي  الوجــود  علــى 
العربيــة  والمنطقــة  األردن  فــي 
فــي  األرثوذكــس  األبنــاء  وتثبيــت 
أنظمــة  فــي  واالســتمرار  الوطــن، 
اإلعفــاءات مــن األقســاط المدرســية 
واســتمرار  المحتاجيــن  للطلبــة 
العينيــة  المســاعدات  حمــات 

المحتاجــة. للعائــات  والماليــة 

احتضــان ورعايــة طلبتنــا الــرواد 
والمبدعيــن فــي مجــال البحــث 
العلمــي و تعزيــز األداء المتميــز 

لطلبتنــا
 قــررت الهيئــة اإلداريــة تقديــم دعــم 
ال محــدود للباحــث الشــاب الطالــب 
الــذي  الليــل  أبــو  عونــي  يوســف 
يقــوم بإجــراء أبحاثــه العلميــة لعــاج 
مــرض ســرطان البروســتات والثــدي 
الجامعــة  فــي  الطــب  كليــة  فــي 
األردنيــة منــذ كان طالًبــا فــي الصــف 
األول الثانــوي، وهــو اليــوم فــي عــام 
التخــرج مــن مدرســة الشميســاني.

 كرمــت جمعيــة الثقافــة والتعليــم 
المتفوقيــن  الطلبــة  األرثوذكســية 
أكاديمًيــا، حيــث تــم توزيــع شــهادات 
علــى  الماليــة  والمكافــآت  التقديــر 
شــهادة  امتحــان  فــي  المتفوقيــن 
شــهادة  وامتحــان  العامــة  الثانويــة 
الثقافــة البريطانيــة للعــام الماضــي 
أول  تشــرين  شــهر  فــي   2٠16/2٠15
شــهادات  وزعــت  كمــا    .2٠16 لعــام 
علــى  الماليــة  والمكافــآت  التميــز 
الســادس  مــن  الصفــوف  طلبــة 
وحتــى الحــادي عشــر الذيــن حصلــوا 
علــى المراكــز الثاثة األولــى حيث بلغ 
المكرميــن  الطلبــة  أعــداد  مجمــوع 
مــن المدرســتين )61( طالًبــا وطالبــًة.

تنميــة أواصر العاقــات مع العالم 
األرثوذكسي

 نظمــت الجمعيــة رحلتهــا الثالثــة 
إلــى جمهوريــة روســيا االتحاديــة إلــى 
مدينتــي موســكو وســانت بطــرس 
لعــام 2٠17 كمــا  بــرغ فــي شــهر آب 
مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  نظمــت 
صــادق  قيــس  المطــران  ســيادة 
رومانيــا  ربــوع  إلــى  األولــى  رحلتهــا 

حزيــران2٠17. شــهر  فــي 

 تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون ثقافــي 
الجمعيــة  بيــن   2٠16/11/14 بتاريــخ 
الشــعوب  بيــن  الصداقــة  وجامعــة 
إلــى  وتهــدف  موســكو،  فــي 
العامليــن  الجمعيــة  أعضــاء  منــح 
فــي  العامليــن  وجميــع  والمؤازريــن 
التربويــة  ومؤسســاتها  الجمعيــة 
الفرصــة  الثانويــة  المرحلــة  وطلبــة 
والتعــرف  الروســية  اللغــة  لتعلــم 
إلــى الثقافــة الروســية. وقــد قامــت 
الشــعوب  بيــن  الصداقــة  جامعــة 
الغــرض،  لذلــك  معلمتيــن  بإيفــاد 
كما سيســتفيد الطلبــة المتفوقون  
دراســية؛  منــح  علــى  الحصــول  فــي 
الروســية  الجامعــات  فــي  للدراســة 
العلميــة  التخصصــات  فــي  وخاصــة 
والفنيــة، وقــد تــم تخريــج دفعتيــن 
مــن الطلبة الخريجين في مدرســتي 
وكذلــك  واألشــرفية،  الشميســاني 
تخريــج دفعــة مــن المتعلميــن مــن 

الجمعيــة. أعضــاء 

 تــم توفيــر منــح لدراســة الاهــوت 
فــي الجامعــات الرومانيــة والتعميــم 
علــى ذلــك للراغبيــن فــي الحصــول 

عليهــا.

إقرار الخطة االستراتيجية
بعقــد  اإلداريــة  الهيئــة  قامــت 
وإقــرار  ذهنــي  عصــف  اجتماعــات 
وقــرارات  وتوصيــات  توجهــات 

أبرزهــا: كان  اســتراتيجية 

االســتثمار  علــى  الجــدي  العمــل   
لمــوارد  الحكيــم  المضمــون  اآلمــن 
تســتطيع  لكــي  الماليــة؛  الجمعيــة 
الجمعيــة  تنفيــذ رؤيتهــا وتحقيــق 
أهدافهــا الــواردة بالنظــام األساســي، 
ويتضمــن ذلــك إنهــاء المخططــات 
ألراضــي   )Master Plan( التنظيميــة 
الكنــدم«  »أم  فــي  الجمعيــة 
أمانــة  موافقــة  علــى  والحصــول 
عمــان عليهــا، والبــدء بأعمــال البنيــة 
أم   - الجمعيــة  ألراضــي  التحتيــة 
الكنــدم )تصميــم وتنفيــذ( وتحقيــق 

لاســتثمار. جهوزيتهــا 

 العمــل الفــوري علــى رفــع الســوية 
وكفــاءات  للمــدارس  األكاديميــة 
مدرســة  وخصوًصــا  المعلميــن 
تحســين  خــال  مــن  الشميســاني 
عليــه  والحفــاظ  الوظيفــي  الــكادر 
نظــام  وتحســين  واالســتقطاب 

البشــرية. المــوارد 

 البــدء بإنشــاء المدرســة الوطنيــة 
فــور  الكنــدم  أم   - األرثوذكســية 
الحصــول علــى موافقــة أمانــة عمــان 
ألراضــي  الموقــع  مخططــات  علــى 
يتــم  وأن  الكنــدم،  أم   - الجمعيــة 
لتكــون  المدرســة  هــذه  إنشــاء 
حســب  ممتــازة  حديثــة   مدرســة 

العالميــة. المواصفــات 

النواحــي  تحســين  علــى  العمــل   
والداخليــة  الخارجيــة   المعماريــة 
ويتضمــن  الشميســاني  لمدرســة 
تحســين مدخــل المدرســة وإنشــاء 

أخضــر. وملعــب  كافتيريــا 

لجنــة  عمــل  اســتراتيجية  دراســة   
 ،»Fund Raising« المــوارد  تنميــة 
بحيــث يتــم مأسســة هــذا الموضــوع 
وضمــان تأميــن هــذا الشــريان المهم 
علــى  والعمــل  الجمعيــة،  الســتمرار 
المســارات الممكنــة كافــة بمــا فيهــا 
الخريجيــن وأعضــاء الهيئــة العامــة 
األردنــي  والمجتمــع  الرعيــة  وأبنــاء 
المحليــة  المانحــة  والمؤسســات 
بحملــة  الفــوري  والبــدء  والدوليــة. 
المســرح  لتشــطيب  تبرعــات  جمــع 

الرياضــي. الثقافــي  المبنــى  فــي 

 شــاركت مــدارس األحــد والشــبيبة 
يســين  الروحيــة فــي مؤتمر »دور القدِّ
وس فــي حيــاة الشــباب - الجيــل  ــرُّ ال
الجديــد« والــذي عقــد فــي موســكو 

- روســيا.

 أقامــت شــبيبة القديــس بطــرس 
وخــدام مــدارس األحــد فــي شــهر آب 
رحلــة إلــى جمهوريــة جورجيــا بهــدف 
الروحيــة والســياحية  األماكــن  زيــارة 
تحــت عنــوان »علــى درب الشــهادة«.

التربويــة  التطــورات  مواكبــة 
مــن أجــل  االســتمرار فــي تقديم 

تعليــم نوعــي لطلبتنــا
االســتراتيجية  الخطــة  ضمــن   
اإلداريــة  الهيئــة  وافقــت  للجمعيــة، 
بــدًءا   IB ال  نظــام  تطبيــق  علــى 
مــن العــام الدراســي 2٠19/2٠18 وقــد 
تــم عقــد عــدة ورشــات عمــل للــكادر 
أهــم  تتضمــن  واإلداري  التعليمــي 
النظــام  لهــذا  التدريــس  أســاليب 

بالتطبيــق. للبــدء  لتهيئتهــم 
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مدرســة، قدمــوا إبداعاتهــم األدبيــة 
قصــص  شــكل  علــى  كانــت  التــي 
قصيــرة ومقــاالت ورســائل تمحــورت 
اآلخــر،  تقّبــل  موضوعــات  حــول 
حقــوق اإلنســان، واالنتمــاء للوطــن.

تنظــم هــذه المســابقة ســنوًيا إحياء 
المناضــل   ... المعلــم   .. األب  لذكــرى 
عشــق  الــذي  ســنداحة   ميشــيل 
كّل  فــي  بهــا  وتغّنــى  العربيــة، 
محفــل، وحــرص علــى زرع حّبهــا فــي 

الطلبــة. أبنائــه  نفــوس 

 نظمــت المدرســة بطولــة الســباحة 
الســنوية لطلبــة المدرســة الوطنيــة 
الشميســاني   - األرثوذكســية 

واألشــرفية.

مــن  وطالبــًة  طالًبــا   )75( شــارك   
خمــس مــدارس فــي مســابقة »فــؤاد 
فــّراج لإلبــداع العلمــي« فــي عامهــا 
الســادس عشــر حيــث جّســد الطلبــة 
العلميــة  ومواهبهــم  إبداعاتهــم 
هــذه  تنظــم  عــّدة.  مشــاريع  فــي 
المســابقة ســنوًيا إحيــاء لذكرى رجل 
فــؤاد  المرحــوم  والمعرفــة،  العلــم 
الوطنيــة  أحــب  الــذي  فــّراج  متــري 
وأراد  وأبناءهــا،  األرثوذكســية 

وتشــجيعهم  مداركهــم،  توســيع 
واإلبــداع. والتحليــل  البحــث  علــى 

تكريــم أعضــاء أســرة الجمعيــة 
ــة ومؤسســاتها التربوي

ــران  أقامــت الجمعيــة فــي شــهر حزي
الثقافــي  المبنــى  فــي  حفــًا مميــًزا 
أســرة  أعضــاء  لتكريــم  الرياضــي 
التربويــة  ومؤسســاتها  الجمعيــة 
الهيئــة  وأعضــاء  رئيــس  بحضــور 
مــن   )14( تكريــم  فيــه  تــم  اإلداريــة 
أكملــوا  ممكــن  الجمعيــة  أســرة 
مديــرة  و  العطــاء  مــن  عاًمــا   15
مدرســة الشميســاني الســيدة مــي 
القســوس التــي أكملــت ٣٠ عاًمــا مــن 

العطــاء.

حفات التخرج
ضمــن األنشــطة الســنوية تــم تخريــج 
الفــوج الســادس واألربعيــن لمدرســة 
الشميســاني والفــوج الثامــن عشــر 
لمدرســة األشــرفية، والفــوج الثالــث 
واألربعيــن لروضــة وهبــة تمــاري. وقــد 
فــي  العامــة  الثانويــة  طلبــة  حقــق 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 
طلبــة  وكذلــك   ، مشــرفة  نتائــج 

مســتوى  علــى  األجنبــي  البرنامــج 
نشــر  تــم  حيــث  والعالــم،  األردن 
تهنئــة لهــؤالء الطلبــة المتفوقيــن 
فــي الصحافــة المحليــة وعلــى مواقــع 

االجتماعــي. التواصــل 

مدارس األحد والشبيبة الروحية

 تــم االنتهــاء مــن السلســلة األولــى 
للورشــات المتخّصصــة التــي ُنّظمــت 
مــدارس  مراكــز  ام  لخــدَّ خّصيًصــا 
خــّدام  إعــداد  إلــى  وتهــدف  األحــد، 
مهــارات  وتطويــر  وتنميــة  جــدد 

الخــّدام. 

مســابقة  وإقامــة  تنظيــم  تــم   
اليــاس نينــو الســنوّية الثانيــة للفئــة 
حــول  تمحــورت  الصغــرى  ــة  العمريَّ

مرقــس.  القّديــس  بشــارة 

مــات  المخيَّ وإقامــة  تنظيــم  تــم   
الصيفيــة العاّمــة للعــام الثانــي علــى 
التوالــي لمخدومــي مراكــز مــدارس 
والتــي  للجمعيــة،  التابعــة  األحــد 
وحياتيــة  روحيــة  مواضيــع  تناولــت 
النمــو  فــي  ســاهمت  مختلفــة 
للمشــاركين. واالجتماعــي  الروحــي 

اســتراتيجية  شــراكة  خلــق 
والجمعيــة  الخريجيــن  بيــن 

ســة ر لمد ا و
لخريجــي  كبيــر  حفــل  إقامــة  تــم 
األرثوذكســية،  الوطنيــة  المدرســة 
التخطيــط  لجنــة  إشــراف  تحــت 
المــوارد  وتنميــة  االســتراتيجي 
 )5٠٠( مــن  أكثــر  حضــره  وبدعمهــا، 
مــن  الفتــرة  خريجــي  مــن  خريــج 
القــى  وقــد   ،2٠16 إلــى  التســعينات 
هــذا النشــاط نجاًحــا كبيــًرا أدى إلــى 
نحــو  توجيههــا  تــم  تبرعــات  جمــع 
إتمــام مشــاريع متعلقــة بالمدرســة. 
اســتطاعت  فقــد  ذلــك  إلــى  إضافــة 
ــات والعناويــن  اللجنــة تحديــث البيان
ســوف  والتــي  الخريجيــن  لهــؤالء 
تســتخدم لاتصــال بهــم وبغيرهــم 

الخريجيــن. مــن 

ــم إيفــاد مجموعــة مــن موظفــي   ت
المؤسسات التربوية التابعة للجمعية 
لزيــارة  وتربوييــن  إدارييــن  شــملت 
تربويــة  أرثوذكســية  مؤسســات 
فــي بيــروت فــي شــهر تشــرين أول 
واالطــاع  الخبــرات  تبــادل  بهــدف 
علــى أســاليب إداريــة وتربويــة مفعلة 

فــي مدارســهم. بنجــاح 

التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة 
لطلبــة مدارســنا

ــة فــي قراراتهــا  أكــدت الهيئــة اإلداري
علــى أهميــة تفعيــل الــدور الوطنــي 
والمــدارس،  للجمعيــة  والعروبــي 
األنشــطة  كل  أن  الدائــم  والتأكيــد 
مدارســنا  لطلبــة  الفكــري  والبنــاء 
ورؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  يصــب 
بــأردن  تؤمــن  التــي  الجمعيــة 
عربيــة  وبنهضــة  تنويــري  عربــي 

ووطنيــة. روحيــة  أرثوذكســية 

التركيز على األنشــطة المرافقة 
للمنهاج

مؤتمرهــا  المدرســة  نظمــت   
المتحــدة  األمــم  لنمــوذج  الســنوي 
ثانــي  كانــون  شــهر  فــي   MUN

المــدارس،  مــن  العديــد  بمشــاركة 
واســتضافت العديد من الشخصيات 
البــارزة. كمــا شــارك الطلبــة األعضــاء 
فــي مؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة 
عقــد  الــذي  والمؤتمــر  اليونــان  فــي 

.King’s Academy مدرســة  فــي 

فــي  البيئــة  نــادي  طلبــة  شــارك   
الســنوي  لبيئــي  ا المؤتمــر 
مدرســة  تنظمــه  الــذي  بــع  لرا ا
يحمــل  والــذي   King’s Academy

التغييــر«. »رواد  عنــوان 

الواعــدة  األيــدي  فريــق  شــارك   
األيــدي  مؤتمــر  فــي  المدرســة  فــي 
الواعــدة الثانــي عشــر، والــذي أقيــم 
للشــبيبة  الدائــم  المخيــم  فــي 
المســيحية فــي غمــدان فــي شــهر 
رســالة  »التطــوع  بعنــوان  أيلــول 
المؤتمــر  اشــتمل  حيــث  إنســانية« 
علــى عــدد مــن المحاضــرات واألعمــال 

. عيــة لتطو ا

مســابقة  المدرســة  نظمــت   
األدبــي  لإلبــداع  ســنداحة  ميشــيل 
عامهــا  فــي  العربيــة  اللغــة  فــي 
الثالــث وشــارك فــي المســابقة )٣92( 
عشــرة  أربــع  مــن  وطالبــًة  طالًبــا 
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اللجنة الثقافية
تــم إصــدار 12 عــدًدا مــن نشــرة رســالة 
المحبــة تضمنــت لقــاءات مــع الســيد 
عيســى عبــداهلل حمارنــه والســيدة 
الطالــب  حمارنــه،  إبراهيــم  عبــا 
الباحــث  الليــل  أبــو  عونــي  يوســف 
المبــدع، الطالبــة جــود أيهــم النجــار 
جامعــة  فــي  قبولهــا  بمناســبة 
ليــث  المهنــدس  والخريــج  هارفــرد 
تنظيــم  تــم  كمــا  بلتاجــي.  عقــل 
بعنــوان  ثقافيــة  محاضــرة  وعقــد 
وســبل  المســتقبلية  »التحديــات 

األردن«. فــي  مواجهتهــا 

اللجنــة االجتماعيــة والنســائية 
و لجنــة الشــبيبة النســائية

االجتماعيــة  اللجنــة  حققــت 
إيــراًدا  العــام  لهــذا  والنســائية 
آالف  ســبعة   )7,777( نحــو  قيمتــه 
وســبعين  وســبعة  وســبعمائة 
وتشــمل  أنشــطتها  عــن  دينــاًرا 
حفــات ومحاضــرات ورحــات ألماكــن 
بــازار  إلــى  باإلضافــة  ودينيــة،  أثريــة 
يدويــة. وأعمــال  الســنوي  الجمعيــة 

الشــبيبة  لجنــة  وحققــت  كمــا 
اللجنــة  عــن  المنبثقــة  النســائية 

االجتماعيــة والنســائية لهــذا العــام 
ســبعة   )7,1٣1( نحــو  قيمتــه  إيــراًدا 
دينــاًرا  وثاثيــن  وواحــد  ومئــة  آالف 
عــن أنشــطتها وتشــمل رحلــة إلــى 
نيبــو،  إلــى جبــل  رحلــة  المغطــس، 
ونشــاطات  الميــاد  عيــد  عشــاء 
بالتبــرع  اللجنــة  وتقــوم  لألطفــال. 
صنــدوق  لصالــح  أنشــطتها  بريــع 
التكافــل ومعونــة الشــتاء وتســديد 

الطلبــة. أقســاط 

لجنة الشبيبة االجتماعية
كان  أنشــطة  عــدة  اللجنــة  أقامــت 

أبرزهــا: مــن 

  حفــل »ســاطين الطــرب الحلبيــة«  
بحضــور 2٠٠ مشــارك. 

األعضــاء  مــع  للجنــة  عــام  لقــاء   
ــن تحــت ســن 5٠  العامليــن والمؤازري
عاًمــا )تقريًبــا( بحضــور رئيــس ونائــب 

اإلداريــة.      الهيئــة  رئيــس 

مؤتمر اللغة اإلنجليزية
انطلقــت فعاليــات المؤتمــر الحــادي 
اللغــة  لتدريــس  والعشــرين 
 2٠17/٣/1٠ الجمعــة  يــوم  اإلنجليزيــة 

عنــوان: تحــت 

 )Active Learning – التعلم التفاُعلي(
الوطنيــة  المدرســة  مقــر  فــي 
األرثوذكســية – الشميســاني تحــت 
رعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
والــذي  األكــرم  الــرزاز  عمــر  الدكتــور 
تنظمــه المدرســة ســنوًيا بالتعــاون 
البريطانــي  الثقافــي  المجلــس  مــع 
وبمشــاركة أكثــر مــن )4٠٠( مشــارك. 

المؤتمــر هــو فرصــة لتبــادل الخبــرات 
اإلصــدارات  أحــدث  علــى  واالطــاع 
للغــة  التعليــم  أســاليب  وأحــدث 

اإلنجليزيــة.

إحصاءات رئيسية
المنتظميــن  الطلبــة  عــدد  بلــغ   
فــي الدراســة كمــا فــي نهايــة العــام 
طالــب   )29٠٠(  2٠17/2٠16 الدراســي 
وطالبــة منهــم )2٠29( فــي مدرســة 
مدرســة  فــي   )5٠٣( الشميســاني، 
األشــرفية و )٣68( فــي روضــة وهبــة 
تمــاري، كمــا وبلــغ عــدد الخريجين من 
مدرســتي الشميســاني واألشــرفية 
للعــام )187( طالًبــا وطالبــًة منهــم 
و  الشميســاني  مدرســة  فــي   )144(

)4٣( فــي مدرســة األشــرفية.

 بلــغ عــدد األعضــاء العامليــن كمــا 
 )٣99(  2٠17/2٠16 العــام  نهايــة  فــي 
األعضــاء  عــدد  وبلــغ  كمــا  عضــًوا، 

أعضــاء.  )1٠4( المؤازريــن 

نشر الوعي الصحي 
 تــم فــي شــهر نيســان إقامــة يــوم 
المحلــي  للمجتمــع  مجانــي  طبــي 
مــن  نخبــة  بمشــاركة  والمدرســي 
االختصــاص،  أصحــاب  األطبــاء 
اختصاصيــة تغذيــة، مختبــرات طبيــة 
فيهــا  قــدم  أدويــة  ومســتودعات 
الجميــع خدمــات واستشــارات طبيــة 
وفحوصــات مخبريــة وأدويــة مجانيــة.

الوطنيــة  المدرســة  حصلــت   
علــى  األشــرفية   – األرثوذكســية 
ضمــن  صحيــة  كمدرســة  االعتمــاد 
وحصلــت  كمــا  الفضــي،  المســتوى 
األرثوذكســية  الوطنيــة  المدرســة 
االعتمــاد  علــى  الشميســاني   –
كمدرســة صحيــة ضمــن المســتوى 
االعتمــاد  برنامــج  ضمــن  الذهبــي 
الصحيــة  للمــدارس  الوطنــي 
التابــع للجمعيــة الملكيــة للتوعيــة 

. لصحيــة ا

معونــة  لدعــم  الفنــي  الحفــل 
الخيــر

تحــت رعايــة الســيد عيســى عبــداهلل 
إبراهيــم  عبــا  والســيدة  حمارنــه 
الشــتاء  لمعونــة  ودعًمــا  حمارنــه، 
»معونــة الخيــر«، قــدم طلبــة الدرامــا 
وقــد  »ريدريــا«.  المســرحي  العــرض 
تــم تقديــم ســتة عــروض للمســرحية 

)15٠٠( مشــاهد. نحــو  حضرهــا 
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اللجنة المدرسية

عقــدت اللجنــة المدرســية خــال الفتــرة مــن 2٠16/9/1 ولغايــة 2٠17/8/٣1 )16( جلســة 
بحثــت خالهــا شــؤوًنا مدرســية مختلفــة، ونســبت بشــأنها التوصيــات إلــى الهيئــة 

اإلداريــة.

لجنة قبول الطلبة
 )21( الطلبــة  قبــول  لجنــة  عقــدت 
جلســة درســـــت خالهـــا )41٣( طــــلب  
تســجيل موزعــًة علــى النحــو اآلتــي

الذيــن  الجــدد  الطلبــة  عــدد  بلـــــغ 
 2٠17/2٠16 الدراســي  للعــــام  قبلــوا 
 )٣٣٣( الـــــدوام  فـــــي  وانتظمـــــــوا 

اآلتــي: النحــو  علــى  موزعيــن 

المجموع: 41٣   

19٣

22٠

المجموع: ٣٣٣   

1٣٣

2٠٠

بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن قبلــوا ولــم 
يســجلوا للعــام الدراســي 2٠17/2٠16 
علــى  موزعيــن  وطالبــًة  طالًبــا   )٣1(

النحــو اآلتــي:

المجموع: ٣1  

15

16

6 12 18 24 ٣٠

بلــغ عــدد الطلبــة المنتقليــن للعــام 
طالًبــا   )182(  2٠17/2٠16 الدراســي 
وطالبــًة موزعيــن علــى النحـــو اآلتــي:

المجموع: 182  

1٣9

4٠

لجنة انتقاء المعلمين والموظفين

المعلميــن  انتقــاء  لجنــة  عقــدت 
قابلــت  جلســة   )17( والموظفيــن 
وموظًفــا  معلًمــا   )74( خالهــا 
مــن مدرســتي  للمقابلــة  منســبين 
وروضــة  واألشــرفية  الشميســاني 
التعيينــات  ونســبت  تمــاري  وهبــة 

اإلداريــة. للهيئــة 

وقــد بلــغ عــدد المعلميــن واإلدارييــن 
الجــدد الذيــن أقــرت الهيئــة اإلداريــة 
تعيينهــم للعــام الدراســي 2٠17/2٠16 
انتقــاء  لجنــة  تنســيبات  ضــوء  فــي 
والذيــن  والموظفيــن  المعلميــن 
معلًمــا   )41( الــدوام  فــي  انتظمــوا 
وإدارًيــا موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

4

5
٣2

المجموع: 41

٣

إحصائيات عامة
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لجنة االحتياجات والتدريب والنشاطات
درســت لجنــة االحتياجــات والتدريــب والنشــاطات خطــط النشــاطات والتأهيــل والتدريــب وقوائــم االحتياجــات للعــام الدراســي 
2٠17/2٠16 ، ونســبت للهيئــة اإلداريــة الموافقــة علــى تنفيــذ الخطــط التــي أقرتهــا وضمــن الســقف األعلــى للميزانيــة التــي حددتهــا 

لــكل منهــا وعلــى النحــو اآلتــي:

مدرسة
 الشميساني 

مدرسة
األشرفية 

روضة
 وهبة تماري

الدورات التدريبية/ دينار  

النشاطات/ دينار 

االحتياجات/ دينار  

المجموع العام/ دينار

 4٠.٠٠٠ 

 75.٠٠٠

1٣٠.٠٠٠

 245.٠٠٠

7.1٠٠
 

15.514
 

4٠.٠٠٠
 

62.614

 4.28٠
 

19.65٠
 

29.5٠٠
 

5٣.4٣٠

المجموع
 

51.٣8٠

11٠.164

199.5٠٠

٣61.٠44

شؤون طابية

بلــغ عــدد الطلبــة المنتظميــن فــي الدراســة كمــا فــي نهايــة العــام الدراســي 2٠17/2٠16 )29٠٠( طالــب وطالبــة موزعيــن علــى النحــو 
اآلتــي:  

المجموع: 29٠٠  

2٠29

٣68

5٠٠ 1٠٠٠ 15٠٠ 2٠٠٠ 25٠٠

5٠٣

بلــغ عــدد الخريجيــن مــن مدرســتي الشميســاني واألشــرفية للعــام الدراســي 2٠17/2٠16 )187( طالًبــا وطالبــًة موزعيــن علــى النحــو 
اآلتي:

بلغ عدد الخريجين للعام الدراسي 2٠17/2٠16 من روضة وهبة تماري والذين أنهوا الصف التمهيدي )192( خريًجا.

إقــرار ومتابعــة حفــات التخــرج للعــام 
مــع  بالتنســيق   2٠17/2٠16 الدراســي 
علــى  والريــاض  المــدارس  مديــري 

النحــو اآلتــي:

مدرسة
 الشميساني 

مدرسة
األشرفية 

روضة
 وهبة تماري

الفوج 4٣الفوج 18الفوج 46

ساحة المدرسة
2٠17/7/2٠

يغنــم  فــؤاد  مســرح 
الشميســاني  مدرســة 

2٠17 /5 /21

يغنــم  فــؤاد  مســرح 
الشميســاني     مدرســة 

25 و 2٠17/5/26

تحــت رعايــة ســمو األميــر 
مندوًبــا  الفيصــل  عمــر 
عــن ســمو األميــرة عاليــة 

الطبــاع

تحت رعاية صاحبة السمو
الملكي األميرة

عالية الطباع

تحــت رعايــة رئيــس الهيئــة 
اإلداريــة د. إحســان حمارنــه 

الهيئــة  رئيــس  ونائــب 
شــنوده نهــى  اإلداريــة 

ومقرر اللجنة المدرسية
م. نرمين سنداحة

مدرسة الشميسانيمدرسة األشرفية

22 25 1821

1٠1

المجموع: 187
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 إحصائية بعدد الطلبة: 

من العام الدراسي 2٠٠9/2٠1٠

 ولغاية العام الدراسي 2٠17/2٠16

2٠1٠/2٠٠9

2٠11/2٠1٠

2٠12/2٠11

2٠1٣/2٠12

2٠14/2٠1٣

2٠15/2٠14

2٠16/2٠15

2٠17/2٠16

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠٠9/2٠1٠: 296٠

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠11/2٠1٠: 2969

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠12/2٠11: 2995

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠12/2٠1٣: ٣٠19

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠14/2٠1٣: 2978

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠15/2٠14: 2994

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠16/2٠15: ٣٠٠9

مجموع عدد الطلبة لعام 2٠17/2٠16: 2894

19٠9

1972

بلــغ عــدد المعلميــن العامليــن فــي 
جميــع مؤسســات الجمعيــة التربويــة 
موزعيــن  ومعلمــًة  معلًمــا   *)294(

علــى النحــو اآلتــي:
* يوجد 5 معلمين غير متفرغين 

* يوجد 2٠ مرافقة و 6 مشرفات حضانة

فــي  العامليــن  اإلدارييــن  عــدد  بلــغ 
جميــع مؤسســات الجمعيــة التربويــة 
النحــو  علــى  موزعيــن  إدارّيــا   )62(

اآلتــي:

بلــغ عــدد المســتخدمين العامليــن 
الجمعيــة  مؤسســات  جميــع  فــي 
حــّراس  نظافــة،  )عّمــال  التربويــة 
موزعيــن   )7٠( خدمــات(  وموظفــي 

اآلتــي: النحــو  علــى 

كمرافقــات  العامــات  عــدد  بلــغ 
فــي  حضانــة  ومشــرفات  باصــات 
جميــع مؤسســات الجمعيــة التربويــة 
اآلتــي: النحــو  علــى  موزعــات   )٣5(

المجموع: 294

المجموع: 7٠

2٠8 51

٣5

المجموع: 62

المجموع: ٣5

26*

9

شؤون الموظفين

4412

6

4٣1٣

14

1996

198٠

1989

2٠٠٠

199٠

2٠29

598
٣7٠

8٣

74

81

88

81

88

86

٣71

٣78

٣94

٣85

٣6٠

٣5٠

٣62

552

556

541

52٣

546

58٣

5٠٣

امتحان شهادة الثانوية العامة

عدد الطلبة غير المستكملين 6

مدرسة الشميساني

عدد الطلبة غير المستكملين 1٠

توزيــع العامــات فــي الفــرع األدبي 
بنســبة نجاح %47

توزيــع العامــات في الفرع العلمي 
بنسبة نجاح %7٣ 

الطلبــة  بعــدد  إحصائيــة 
والمعلميــن واإلدارييــن مــن 
 2٠1٠/2٠٠9 الدراســي  العــام 
الدراســي  العــام  ولغايــة 

2٠17/2٠16

2٠16/2٠15 2٠17/2٠16

العامة 59 - 5٠

االمتحانات العامة

مجموع الطلبة :22

مجموع الطلبة: 19

مجموع الطلبة الناجحين :16

مجموع الطلبة الناجحين :9

8

7

8
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مدرسة األشرفية

عدد الطلبة غير المستكملين 1٠

توزيــع العامــات فــي الفــرع العلمــي 
بنســبة نجــاح %6٠

توزيــع العامــات فــي الفــرع األدبي 
بنســبة نجاح %44

عدد الطلبة غير المستكملين 1٠

مجموع الطلبة: 25

مجموع الطلبة الناجحين :15

مجموع الطلبة: 18

مجموع الطلبة الناجحين :8

٣٣

2

4
4

6

1

رســالة  لمراجعــة  لجنــة  شــّكلت 
يتناســب  بمــا  ورؤيتهــا  المدرســة 
تــّم  حيــث  الجديــدة؛  والتطلعــات 
تغييرهــا وتحديثهــا لتواكــب جميــع 
البرامــج المتوفــرة فيهــا من الوطني 
البكالوريــا  وأخيــًرا  الدولــي  إلــى 
مامــح  مــع  تتوافــق  حتــى  الدوليــة 
متعّلــم البكالوريــا ومتطلبــات لجنــة

.)CIS( االعتمادية الدولية 

العــام  لهــذا  إنجازاتنــا  تمثلــت 
والتي تشــكل امتداًدا لرسالتنا 

و رؤيتنــا باآلتــي:

التعليمــات  مــن  إعــداد مجموعــة   
علــى  وّزعــت  التــي  والسياســات 
المعنييــن؛ لتأكيــد رســالة المدرســة 

: تــّم  ورؤيتهــا حيــث 

و  المعّلــم  دليــل  كتّيــب  إعــداد 
نمــوذج الوصــف الوظيفــي للعاملين 

المدرســة. فــي 

إعــداد سياســة التعليــم والتعلــم 
وسياســة  التقويــم  وسياســة 
المناهج و سياســة اللغات و سياســة 

والتســجيل. القبــول 

إعــداد سياســة عمــل المركــز الداعم 
العربيــة  لتدريــس  برامــج  وتبنــي 

بغيرهــا. للناطقيــن 

خاصــة  ونمــاذج  كتّيــب  إعــداد 
ال  لبرنامجــي  التطوعــي  بالعمــل 

المجتمــع. خدمــة  و   CAS

تربويــة  عمــل  ورشــات  تنظيــم   
للتطويــر  للمعلميــن  وأكاديميــة 
تخصصاتهــم،  وبحســب  المهنــي 
إلــى  الورشــات  هــذه  وتهــدف 
المعلميــن  أداء  بمســتوى  االرتقــاء 
إيجاًبــا  ينعكــس  الــذي  والمعلمــات 
علــى المســتوى األكاديمــي للطلبــة، 
تلعــب  الــدورات  هــذه  أّن  كمــا 
الطلبــة  مواكبــة  فــي  كبيــًرا  دوًرا 

والمعلميــن للمســتجدات العالميــة.

 إعــداد نمــاذج محوســبة لتحليــل 
خطــط  وإعــداد  وبنائهــا  االختبــارات 
عاجيــة للطلبــة ضعيفــي التحصيــل 
األكاديمــي، حيــث نتــج عنهــا نتائــج 
مرتفعــة لهــؤالء الطلبــة وهــذا دليــل 
نوعــي  تعليــم  تقديــم  علــى  كبيــر 
أدى إلــى تطــور الطلبــة وتحقيقهــم 

نتائــج متفوقــة.

 الحصــول علــى االعتمــاد كمدرســة 
الذهبــي  المســتوى  ضمــن  صحيــة 
الوطنــي  االعتمــاد  برنامــج  ضمــن 
ــع للجمعيــة  للمــدارس الصحيــة التاب
الملكيــة للتوعيــة الصحيــة، ومــا نتــج 
عنــه مــن زيــادة وعــي الطلبــة بهــذه 

المواضيــع وســامة صحتهــم.

 تطويــر أســاليب التعليــم والتعّلــم 
والتــي  المدرســية  الحصــص  ضمــن 
تقــوم علــى تطويــر مهــارات االتصــال 

المدرسة الوطنية األرثوذكسية
الشميساني

العامة 59 - 5٠
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إدارة  والتفكيــر،  التأّمــل  والتواصــل، 
ــة، مهــارات  ــذات، المهــارات االجتماعي ال
واالســتقصاء  العلمــي  البحــث 
بيــن  كبيــر  بشــكل  وتفعيلهــا 

. لمعلميــن ا

التــي  المراحــل  مشــاريع  عــرض   
يخــدم  موضوًعــا  عــام  كل  تحمــل 
التكامــل  هــدف  ويدعــم  المجتمــع 

المجتمــع. وخدمــة  االجتماعــي 

حقــوق  اتفاقيــة  ميثــاق  توقيــع   
حمايــة  إلــى  تدعــو  التــي  الطفــل 
ــع أســاليب العنــف  ــة مــن جمي الطلب
الــذي  األمــر  واللفظــي  الجســدي 
كمــا  للطلبــة.  آمنــه  بيئــة  يهّيــئ 
حصلنــا علــى درع الحملــة الوطنيــة 

الوطــن(. علــى  عينــك  )خــلِّ 

للمناهــج،  دوريــة  مراجعــة  إجــراء   
نقــاط  لمعالجــة  خطــة  وإعــداد 
وتوثيقهــا  فيهــا  الــواردة  الضعــف 
المدرســة.  server علــى  ــا  إلكترونّيً

بمــواد ومصــادر  المدرســة  تزويــد   
التعّلميــة  العمليــة  تعليميــة إلثــراء 

والمحوســبة. المحسوســة  منهــا 

المكتبــات  أحــدث  فــي  االشــتراك   
الرقميــة )Follett Destiny( والتــي 
تضــم الكتــب اإللكترونيــة والويكــي 
مــع  تتناســب  التــي  نــات  والمدوَّ
المنهــاج المدرســي واآلمنــة للتصفح 
مــن قبــل الطلبــة، وتتميــز بقدرتهــا 
كثيــرة  معلومــات  تخزيــن  علــى 
فــي مــكان ضّيــق وبذلــك أصبحــت 
المــدارس  أهــم  مــن  المدرســة 
المشــتركة فــي المكتبــات الرقميــة.

العمليــة  دعــم  علــى  التركيــز   
طريــق  عــن  التعلميــة  التعليميــة 
عقــد دوري لمحاضــرات ووشــات عمــل 
وعــروض لطلبــة المدرســة كان مــن 

العــام: لهــذا  أبرزهــا 

محاضــرات عــن الثقافــة الجنســية، 
وإعــادة  البيئــة  علــى  المحافظــة 
األطفــال،  عنــد  الســمنة  التدويــر، 
الغــذاء الصحــي، الذكــرى 99 لوعــد 
بلفــور المشــؤوم، الكواكــب، التنــوع 
ــات، مــرض  الحيــوي فــي األردن، النبات
الســرطان، الــذكاء والعبقريــة، تغيير 
والعــزل  الطاقــة  اســتهاك  ســلوك 
الحــراري، اإليــدز، المخــدرات، التدخيــن، 

ــا  ــد مــن الطلبــة علــى مراكــز ُعلي ــي و شــهادة ال Delf حيــث حصــل العدي ــج مرتفعــة فــي البرنامــج الدول  الحصــول علــى نتائ
ــي : كاآلت

IGCSE Arabic First Language Joint 10

IAL Mathematics Joint 10

 Centre
Number

 Candidate
Number

 Candidate
Forename

 Candidate
Surname RankCentre Name Line 1

93557  

93557

93557

93557

93557  

93557

147  

80

100

130

220  

246

Tara  

Sally

Joud

Maria

Omar  

Sanad

Abboud  

Toranian

Al-rabadi

Akkawi

Fakhoury  

Zaqtan

4  

6

6

6

1  

1

The National Orthodox School  

The National Orthodox School

The National Orthodox School

The National Orthodox School

The National Orthodox School  

The National Orthodox School

 Centre
Number

 Candidate
Number

 Candidate
Forename

 Candidate
Surname RankCentre Name Line 1

Top of the country

AS

AS

Jessica Abboud  

Zeina Abuhadba

Amman National Orthodox  

Amman National Orthodox

 Applied Information & Communication  

Technology

Business

Top of the country

التلوث الضوضائي، الملكية الفكرية، 
التوعيــة المروريــة، الدفــاع المدنــي 

اإللكترونيــة. والجرائــم 

ورشــات عمــل عــن أســاليب التغلــب 
عــن  الناجــم  والتوتــر  القلــق  علــى 
أســاليب  إلــى  والتعــرف  االمتحانــات، 
ورشــة  فعــال،  بشــكل  الدراســة 
عمــل عــن طاقــة الشــمس وطاقــة 
الريــاح، التعريــف بالبرنامــج الدولــي 
الثقافــي  المركــز  مــن  بتنظيــم   IG

البريطانــي.

نــرى«  »كيــف  عــرض  مثــل  عــروض 
وعــرض  الهيثــم  ابــن  عــن  للعلــوم 

الســياحية. المواقــع  عــن  فيلــم 
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IGCSE Top in the Country
 Learner
Name

 Centre Name
Line 1

 Award
Title - New

Qualification
 Title

Certificate
 Y/N? CountryRegion

 Award
Title – New

 Qualification
Title

 Tara

Abboud

 Highest  
 Mark in

Jordan

 International

 GCSE Arabic

 (First

Language)

 International

 GCSE Arabic

 (First

Language)

Y  The

 Middle

East

Jordan  Highest

 Mark in

Jordan

 The National  

 Orthodox

School

IAL Top in the Country
 Learner
Name

 Centre Name
Line 1

 Award
Title - New

Qualification
 Title

Certificate
 Y/N? CountryRegion

 Centre
Name Line 1 Award Title

 Jude
Najjar

 Highest  
 Mark in

Jordan

 Highest Country
 Mark in YPH01
(Jordan)

Y  The

 Middle

East

Jordan The National  

 Orthodox

School

 International
 Advanced

 Level

Physics

 The National  

 Orthodox

School

GCE Top in the Region

Award Title - New

 Highest Mark in The
Middle East

QaqishLanaGCE A level Arabic

Centre Name Line 1

 The National Orthodox  

School

Qualification Title Candidate Forename Candidate Surname

نتائج امتحانات البرامج األجنبية

THE NATIONAL ORTHODOX SCHOOL
 Candidate Results National & International 2016/2017

No. of  Candidates percentage Total no. of  CandidateRange

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

 did not meet the equivalency
requirements

51

18

15

0

0

7

56%

20%

16%

0%

0%

8%

نتائج الثانوية العامة  في المسارين األدبي والعلمي 2017/2016

عدد الطلبة المتقدمينالنسبة المئويةعدد الطلبة ضمن الفئةفئات العامات

89 - 8٠

79 - 7٠

لم ينه متطلبات النجاح

1٠

15

6

% ٣2.٣

% 48.4

% 19.٣

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

%1٠٠

DELF  نتائج امتحان الشهادة الفرنسية

نسبة النجاحعدد الناجحينعدد المتقدمينالمستوى

A1

A2

B1

Delf Prim

71

28

8

1

71

28

8

1

91

31
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أبرز الفعاليات واألنشــطة والتي 
تتماشــى مع أهداف المدرســة

ــا  ِحّسً يمتلــك  طالــب  لخلــق 
ــا عالًيــا، ويعّبــر عــن انتمائه  أخالقّيً
إلــى المجتمــع اإلنســانّي ككّل و 
ُيشــارك فــي العمــل الّتطوعــّي، 
الّتكافــل  فــي  قــدوة  ويكــون 
إحساًســا  ويظهــر  االجتماعــي، 
كان  االجتماعّيــة.  بالمســؤولّية 
أبــرز مــا قامــت بــه المدرســة لهــذا 

العــام مــا يلــي: 

قــّدم  زيــارات  عــدة  فــي  االشــتراك   
المــادي  الدعــم  الطلبــة  خالهــا 
مثــل  مختلفــة  لفئــات  والمعنــوي 
منصــور،  مــار  العجــزة،  دار  زيــارة 
إلــى  باإلضافــة  ذيــوذوروس،  روضــة 
المأكــوالت  بيــع  فــي  المشــاركة 
لدعــم   Garage Sale ونشــاط  

الشــتاء.  معونــة 

نشــاط  فــي  الطلبــة  مشــاركة   
مركــز  رعايــة  تحــت   )Run for life(
الحســين للســرطان كدعــم لمرضــى 

الســرطان. 

 قــام نــادي خدمــة المجتمــع بعــدة 
مبــادرات أهمهــا:

رحمــة  األميــره  مدرســة  تبنــي 
مــن  العديــد  وتقديــم  الحكوميــة 
الخدمــات وتوفيــر االحتياجــات لهــم 
تحضيــر  الســاحات،  دهــان  مثــل 
تقديــم  الفصــول،   داخــل  مكتبــات 
بعــض األدراج والكراســي والخزائــن 
ــه  ــا بعمــل صيان ــام طلبتن بعــد أن ق
الطــاوالت  بعــض  تقديــم  لهــا، 
قــام  حيــث  للســاحات  والكراســي 
طلبتنــا بطائهــا وتحضيرهــا  ومــا 

لهــم. مســتمًرا  الدعــم  زال 

التطــوع مــع بنــك المابــس األردنــي 
كعمــل  وذلــك  المابــس  فــرز  فــي 
مســتمر ضمــن جــدول محــدد طــوال 

العــام

الصغيــر  معطفــي  مبــادرة  إصــدار 
أكثــر  جمــع  تــّم  حيــث  لصديقــي 
علــى  وتوزيعهــم  5٠٠ معطــف  مــن 

الخيريــة. والمؤسســات  المراكــز 

وتفاهــم  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع 
مشــترك مــع تكيــة أم علــي؛ لمحاربــة 
الجــوع وقــد قــام طلبــة نــادي خدمــة 
المجتمــع فــي هــذا اإلطــار بالتطــوع 

بســكب الطعــام لـــ 4٠٠ عابــر ســبيل، 
مكافحــة  مؤتمــر  فــي  والمشــاركة 
طــرود  بتعبئــة  والتطــوع  الجــوع 

الخيــر.

االشــتراك فــي المهرجــان الترفيهــي 
لــذوي اإلعاقــة )بســمة أمــل( للعــام 
رعايــة  تحــت  التوالــي  علــى  الثانــي 

الكبــرى. عمــان  أمانــة 

مــن  التوعويــة  المحاضــرات  عقــد   
الدينيــة  التربيــة  معلمــات  قبــل 
كتكامــل مــع عمــل اإلرشــاد التربــوي 

الطفــل.  حمايــة  محاضــرات  مثــل 

ريعهــا  يذهــب  مشــاريع  إعــداد   
والمســاعدات  المجتمــع  لخدمــة 
مشــروع  بينهــا   ومــن  اإلنســانية، 
حيــث  وبيعهــا  الشــوكوالته  إعــداد 
تفصيــل  فــي  ريعهــا  اســتثمر 
معاطــف دافئــة وإعطائهــا للفئــات 

المدرســة.  فــي  حًظــا  األقــل 

مؤتمــر  فــي  طلبتنــا  مشــاركة   
األيــدي الواعــدة الثانــي عشــر بعنوان 

إنســانية«. رســالة  »التطــوع 

 زراعــة أشــجار فــي منطقــة ناعــور 
األيــدي  فريــق  طلبــة  بمشــاركة 

الواعــدة.

ــة  ــا ثقافّي ــب ُيظِهــر ذاًت لخلــق طال
ُمســتمدة مــن حضارتــه، وانفتاًحــا 
العالمّيــة  الحضــارات  علــى 
مــا  أبــرز  كان  فيهــا،  ويســهم 
ــام  ــذا الع ــة له ــه المدرس ــت ب قام

مــا يلــي:  

بلفــور  وعــد  عــن  معــرض  إقامــة   
مــن  تــم  الكبــرى  العربيــة  والثــورة 

الطلبــة. رســومات  عــرض  خالــه 

أســلوب  عــن  حصــص  إعطــاء   
التعبيــر عــن الــرأي بشــكل حضــاري 
وأخاقــي عــن طريــق لجنــة اإلرشــاد.

 تفعيــل مجلــس الطلبة وانتخابات 
البرلمــان الطابي.

 تنظيــم مخيمــات وزيــارات للنــوادي 
واآلثــار  والفلــك  )التصويــر  العلميــة 
رم  وادي  مخيــم  مثــل  والبيئــة(  
األزرق  مدينــة  زيــارة  و  والعقبــة 
الكــورة  وعجلون-لــواء  والســلط 
و  قيــس  وأم  والطفيلــة  والكــرك 
وادي نميــرة- البحــر الميــت للتعــرف

إلــى معالم هذه المناطــق وتصويرها، 
األخــرى  الحضــارات  علــى  وللتعــرف 
التــي مــّرت علــى أرضنــا وبنــت فيــه 

أجمــل المعالــم.

لتعزيــز  الهويــة  لجنــة  تشــكيل   
وعــي  وزيــادة  الوطنيــة  الوحــدة 
الطلبــة بالقضايا العالميــة والوطنية 
احتفــاالت  تنظيــم  طريــق  عــن 
االحتفــال  مثــل  وطنيــة  وفعاليــات 
الطفــل  ويــوم  االســتقال  بعيــد 
العربــي وفعاليــات الذكــرى التاســعة 
كمــا  فلســطين،  لنكبــة  والســتين 
تــم تقديــم عــرض مســرحي توعــوي 
مــن قبــل فريــق رؤيــا حضــره طلبــة 
مئويــة  بمناســبة  التاســع  الصــف 

الكبــرى. العربيــة  الثــورة 

»ألنــك  الوطنيــة  الحملــة  إطــاق   
شــريك ... خلــي عينــك علــى الوطــن 
911« ،كجــزء مــن احتفــاالت المدرســة 
بعيــد االســتقال، تحــت رعايــة وزيــر 
معالــي  األســبق  والتجــارة  الصناعــة 

الحديــدي. عامــر  المهنــدس 

جوتــة  لمعهــد  زيــارة  تنظيــم   
األلمانــي تــم خالهــا عــرض مســرحية 
لطلبــة  العربيــة  باللغــة  فلســفية 

واألول  والعاشــر  التاســع  الصفــوف 
الثانــوي.

الكتــاب  معــرض  افتتــاح   
الوطنيــة  المدرســة  فــي  الســنوي 
األرثوذكســية / الشميســاني تحــت 

تراثنــا(.  ... )هويتنــا  شــعار 

ــه  ــاًل لذات ــر تقبُّ ــب ُيظِه ــق طال لخل
بشــكل  مشــاعره  عــن  ويعّبــر 
و  بتعاطــف  ويتعامــل  إيجابــّي، 
تســامح مــع اآلخريــن، و يتفاعل مع 
ــى  ــظ عل ــة، ويحاف ــالف بحكم االخت
الّنظــام المدرســّي والُممتلــكات 
العامــة، كان أبــرز مــا قامــت بــه 
المدرســة لهــذا العــام مــا يلــي:  

الحساســية  حــول  الوعــي  نشــر   
المدرســة  طلبــة  لجميــع  الضوئيــة 
وأوليــاء األمــور تضامًنــا مــع الطلبــة 
ذوي صعوبــات التعّلــم فــي األســبوع 
وإطفــاء  إيرليــن  لمتازمــة  العالمــي 
مبانــي  فــي  دقيقــة  لمــدة  األنــوار 

الصفيــة. والغــرف  المدرســة 

طلبتنــا  مــن  مجموعــة  اشــتراك   
مــن مجلــس الطلبــة مــن الصفيــن 
الثامــن والتاســع فــي مؤتمــر البرلمــان 
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للمهــن  خــاص  يــوم  تنظيــم   
يتــم فيــه دعــوة عــدد مــن أصحــاب 
خالــه  يتعــرف  و  الناجحيــن  المهــن 
الطلبــة إلــى المهــن المختلفــة ممــا 
يســاعدهم علــى تحديــد المــادة التي 
الــذي  والتخصــص  سيدرســونها 

الجامعــه. فــي  بــه  ســيلتحقون 

  إقامــة  مهرجــان األلعــاب التراثيــة 
ويشــارك  المدرســة،  ماعــب  علــى 
فــي المهرجــان عــدة مــدارس خاصــة 
ــي ألعــاب  ويتــم التنافــس علــى ثمان
شــعبية هــي: شــد الحبــل، الحجلــة، 
الكــرات الزجاجيــة )الجلــول(، البلبــل 
)الفرانــة(، صــراع الديــوك والدجاجــات، 
بأنواعــه  الحبــل  العقلــة ونــط  لعبــة 

والدحــدال.

  عقــد دورات تدريبيــة للطلبــة مثــل 
التايكوانــدو و السالســا. 

  تكليــف طلبــة الصــف الثاني عشــر 
بتجهيــز غرفــة خاصــة بهــم؛ لقضــاء 
وقــت فراغهــم و تنظيفهــا ودهانهــا 
وتزيينهــا وترتيبهــا؛ لتكــون منفًســا 

لهــم.

األردنــي النموذجــي 2٠17 والــذي ُعقــد 
.King’s Academy مدرســة  فــي 

بفــوز  أبنائنــا  تّوجــت مشــاركة  وقــد 
أحــد طلبتنــا بلقــب »أفضــل متحــدث« 

فــي المجلــس الــذي ناظــر فيــه.

 تنظيــم لقــاءات صباحيــة عديــدة 
مــع طلبــة الصفوف يتعّلمــون خالها 
إلــى  واالســتماع  والتركيــز  اإلصغــاء 
الموســيقى الهادئــة والتأّمــل، و يتــم 
فيها تناول أفكار ومفاهيم إنســانية 
واجتماعيــة ووطنية بأســلوب التحاور 
عــن  محاضــرات  وإعطــاء  اإليجابــي 
و  اآلخــر،  وقبــول  واالختــاف  التنــوع 
إعطــاء حصــص توجيــه عــن حقــوق 
اإلســاءة  مــن  وحمايتــه  الطفــل 
والغضــب و عــن مســؤوليات الطلبــة 
وواجباتهــم ضمــن مدونــة الســلوك. 

 االحتفال بجميع األعياد الدينية.

الســام  منتــدى  فــي  المشــاركة    
العالمي للشباب بالجامعة االمريكية.

لرياضــة  األردنــي  االتحــاد  زيــارة   
بيــن  للتكامــل  تحقيًقــا  المعاقيــن 
المدرســة  فــي  التعليميــة  المناهــج 
وتحــت عنــوان )االنتمــاء( وللتعايــش 

مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة ولقــاء 
فــي  المشــاركين  األبطــال  وتكريــم 
العــام؛  لهــذا  البرازيــل  أولمبيــاد 
لحصولهــم علــى ٣ مداليات أولمبية.

وقــت  يســتثمر  طالــب  لخلــق 
فراغــه بمــا ُيلّبــي حاجاتــه الّروحيــة 
والبدنّيــة والّنفســّية واالجتماعّية، 
ــة  ــه المدرس ــت ب ــا قام ــرز م كان أب

ــي:  ــا يل ــام م ــذا الع له

 تدريب الطلبة داخل المستشفيات 
والعيادات الطبية خال أوقات الفراغ.

منســقة  بيــن  لقــاءات  تنظيــم   
لتعريفهــم  والطلبــة؛  الجامعــات 
ومســاعدتهم فــي اختيــار الجامعــة 

رغباتهــم. تناســب  التــي 

أثنــاء  المراحــل  دوري  تنظيــم   
 ، ســلة(   ، يــد   ، قــدم  )كــرة  الفــرص 
إلــى  باإلضافــة  تيليماتــش  وألعــاب 
وتدريبــات  بطــوالت  و  الصغــار  دوري 
الشطرنج و الـ Fifa،  و المشاركة في 
البطــوالت والمســابقات الرياضية مما 
ينمــي احتياجــات الطلبــة الجســدية 

والنفســية.

لخلــق طالــب ُيحافــظ علــى صّحتــه 
وســالمته وصحــة وســالمة اآلخرين، 
ــة  ــه المدرس ــت ب ــا قام ــرز م كان أب

لهــذا العــام مــا يلــي:  

  تنظيــم ألعــاب تيليماتــش لطلبــة 
البطــوالت  وتنظيــم  المدرســة 
الســباحة  بطولــة  ومنهــا  الرياضيــة 
الســنوية، دوري المراحــل لكــرة القدم 
فــي  الصغــار  دوري  الســلة،  كــرة  و 
ــات  لعبــة كــرة القــدم والســلة ومباري
مــع فــرق المــدارس األخــرى، كمــا تــم 
تنظيــم مبــاراة بكــرة القــدم جمعــت 
فريــق  مــع  الثانويــة  المرحلــة  فريــق 
الوطنيــة  المدرســة  خريجــي  مــن 

األرثوذكســية.

لمعلمــي  عمــل  ورشــة  تنظيــم   
التربيــة الرياضيــة حــول أهــم اإلصابات 
الرياضيــة وكيفيــة تقديم اإلســعافات 
تــم  التــي  المواضيــع  ومــن  األوليــة 
االرتجــاج  التشــنج،  عنهــا  التحــدث 
التمــزق  العضلــي،  الشــد  الدماغــي، 
اإلغمــاء  الدمــوي،  النزيــف  العضلــي، 

المفصلــي. والخلــع 

التــي  البطــوالت  فــي  االشــتراك   
والتعليــم  التربيــة  وزارة  تنظمهــا 
لهــذا  وتشــمل  األخــرى  والمــدارس 

العــام:

بطولــة مديريــة عمــان األولــى بكــرة 
العليــا،  األساســية  للمرحلــة  الســلة 
وقــد حصــل فريــق المدرســة الوطنية 
األول  المركــز  علــى  األرثوذكســية 
فــي هــذه البطولــة وتــوج بالــكأس 

الذهبيــة.  والميداليــات 

ــة  مديريــة عمــان األولــى بكــرة  بطول
فريــق  أبطــال  حقــق  وقــد  الطاولــة، 
المدرســة لكــرة الطاولــة فــي مختلــف 
ضمــن  متقدمــة  مراكــز  المراحــل 

البطولــة.

بطولــة مديريــة عمــان األولــى بكــرة 
الطائــرة، وقــد حققــت فــرق المدرســة 
األساســية  للمرحلــة  الثانــي  المركــز 
العليــا -  طالبــات و المركــز الثانــي 

للمرحلــة الثانويــة  -  طالبــات.

بطولــة األيــدي الواعــدة لكــرة الســلة/ 
المدرســة  فريــق  حقــق  وقــد  إنــاث، 

المركــز الثانــي فــي البطولــة.

بطولــة كــرة الســلة وكــرة الطاولــة 

فــي مدرســة راهبــات الورديــة، وقد فاز 
ــات - الصــف  ــق كــرة الســلة طالب فري
التاســع بالمركــز األول فــي البطولــة . 
كمــا حقــق أحــد طلبتنــا المركــز األول 
وحصــد الميداليــة الذهبيــة ببطولــة 

كــرة الطاولــة.

بطولــة مدرســة الشــويفات فــي كــرة 
الســلة، وقــد فــاز فريــق كــرة الســلة 
ذكورللمرحلــة الثانويــة بالمركــز األول 
فــي البطولــة، كمــا حصــل فريــق كــرة 
علــى  إنــاث  الســابع  للصــف  الســلة 

ــة. ــث فــي البطول المركــز الثال

بطولــة راهبــات الورديــة لكــرة الســلة 
لطلبــة الصــف الثانــي عشــر ذكــور، 
وقــد تــوج فريــق مدرســتنا بالمركــز 

األول ضمــن البطولــة.

والتعليــم  التربيــة  بطولــة مديريــة 
فــي كــرة القــدم إنــاث، وقــد حصــل 
فريــق كــرة القــدم لطالبــات المرحلــة 
المركــز  علــى  العليــا  األساســية 
بالــكأس  وتــوج  البطولــة  فــي  األول 

الذهبيــة. والميداليــات 

 تنظيــم يــوم طبــي مجانــي يشــارك 
فيــه الطلبــة ويحضــره أوليــاء األمــور 
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البيئــي  المؤتمــر  فــي  المشــاركة   
الســنوي الرابــع الــذي تنظمــه مدرســة 
يحمــل  والــذي   King’s Academy

التغييــر«. عنــوان »رواد 

 اشــتراك الطلبة في برنامج القافلة 
الخضــراء مــن خــال زراعــة أشــجار فــي 
غابــة مملكــة البحريــن بالتعــاون مــع 
الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة. 

بحــسٍّ  يتمّتــع  طالــب  لخلــق 
جمالــّي، كان أبــرز مــا قامــت بــه 
ــي : ــا يل ــام م ــذا الع ــة له المدرس

 اشــتراك الطلبــة فــي العديــد مــن 
وخــارج  داخــل  الفنيــة  المســابقات 
مراكــز  أحــرزوا فيهــا  وقــد  المملكــة 
متقدمــة ومنهــا: مســابقة مركــز زهــا 
الثقافــي، مســابقة بنــاة المســتقبل، 
مســابقة مصــر فــي عيــون الطلبــة،  
بنيالي األردن/ األردن في عيون أطفال 
العالم، مســابقة النادي األرثوذكســي، 
مســابقة المركــز الثقافــي الروســي، 
بلغاريــا،  األطفــال/  رســوم  مســابقة 
مسابقة رسم جمعية أصدقاء البيئة 
األردنية، مســابقة رســم مدرســة كلية 
الفريــر، ورشــة ومســابقة  دي الســال 

رسم

مدرســة عبــد الحميــد شــرف  بعنــوان 
» العالــم مــن حولي«، مســابقات رســم 
مســابقات  القــدس،  يــوم  جمعيــة 
رســم جمهوريــة ســلوفينيا، مســابقة 
بنــك القاهــرة عمــان، مســابقة رســم 
اليابــان، مســابقة رســم وزارة التربيــة 
الصيــن  رســم  مســابقة  والتعليــم، 
تايــوان، ورشــة رســم الكليــة العلميــة 
ســيارة  رســم  مســابقة  اإلســامية، 

األحــام تويوتــا.

 إنشــاء نــادي الفــن ونــادي األفــام 
والدرامــا. القصيــرة 

الكــورال  فرقــة  تدريبــات  متابعــة   
المدرســية واشــتراكهم في احتفاالت 
أعيــاد الميــاد المجيــدة فــي أماكــن 
مختلفــة فــي عمــان مثــل احتفــاالت 
إضــاءة الشــجرة فــي المدرســة والنادي 
األرثوذكســي وبعض الفنــادق إلضفاء 

بهجــة العيــد.

والطلبــة والمعلمــون والعاملون في 
المدرســة.

لخلــق طالــب ُيحافــظ علــى البيئــة 
ومكّوناتهــا، كان أبــرز مــا قامــت به 

المدرســة لهــذا العــام مــا يلــي :  

  تشــجيع الطلبــة علــى اســتخدام 
أدوات أُعيــد تدويرهــا أثنــاء حصــص 
التربية المهنية والفنية واســتغالها 

فــي تزييــن البيئــة المدرســية.

وجــدران  األقســام  ممــرات  تزييــن   
فنيــة  وأعمــال  برســومات  الــدرج 
علــى  جمــاالً  أضفــت  لطلبتنــا 

 . ســة ر لمد ا

 المشــاركة فــي العديــد مــن األعمال 
البيئــة  تخــدم  التــي  التطوعيــة 
وتعمــل علــى تحســينها وتجميلهــا.

 تنظيــم يــوم لزراعــة األشــجار وطــاء 
رصيف المدرســة.  

البيئــة  كأس  مســابقة  تنظيــم   
الــذي يدعــو الطلبــة إلــى الحفاظ على 
والبيئــة  المدرســة  مرافــق  نظافــة 

بهــا.  المحيطــة 

مهــارات  ــف  ُيوظِّ طالــب  لخلــق 
والّتأمــل  باالســتقصاء  الّتعُلــم 
والّنقــدّي،  المنّظــم  والّتفكيــر 
ويســتخدم اســتراتيجية البحــث 
العلمــّي، كان أبــرز مــا قامــت بــه 
المدرســة لهــذا العــام مــا يلــي: 

المشــاركة في المســابقات العلمية 
لإلبــداع  فــّراج  فــؤاد  مســابقة  مثــل 
العلمــي الســنوية و مســابقة انتــل 
مدينــة  فــي  أقيمــت  التــي  للعلــوم 
فينيكــس فــي أمريــكا، حيــث قــدم 
الليــل  أبــو  عونــي  يوســف  الطالــب 
،بعــد تأهلــه فــي التصفيــات المحليــة، 
بحًثــا طبًيــا تــم عرضــه علــى عــدد مــن 
ذوي االختصــاص و أثنــوا علــى فكــرة  
البــدء  ذلــك  بعــد  وتــم  المشــروع، 
بتطبيقــه مــن خــال مختبــرات كليــة 
ــة و تحــت  الطــب فــي الجامعــة االردني
إشــراف فريــق عمــل، كمــا تــم تقديــم 
مشــروعه لجائــزة تخــص طلبــة الطــب 
فــي الجامعــات األردنيــة )فــاي للعلــوم( 

ليفــوز بالمركــز الثانــي.

 المشــاركة فــي المعــرض العلمــي 
مؤسســة  مــع  بالتنســيق  الدولــي 
والتطويــر  البحــث  دعــم  مشــروع 

األردن. فــي  واإلبــداع  التكنولوجــي 

 إعطــاء الطلبــة حصًصا لتعليمهم 
خطــوات البحــث العلمــي باللغتيــن 

العربيــة واإلنجليزيــة. 

 تشــجيع ومتابعــة األبحــاث العلميــة 
التــي يقــوم بهــا الطلبــة مثــل بحــث 
الطالــب زيــد مرســي بعنــوان »زيــادة 

ــا الشمســية«.  كفــاءة الخاي

العنــان  ُيطلــق  طالــب  لخلــق 
ألقصــى قدراتــه وإمكاناتــه وطاقاته 
الخّلاقــة ويواكــب أحــدث وســائل 
فــي  ويوّظفهــا  الّتكنولوجيــا 
الّتعُلــم، كان أبــرز مــا قامــت بــه 
المدرســة لهــذا العــام مــا يلــي : 

  المشــاركة فــي مســابقات أدبيــة 
ســنداحة  ميشــيل  مســابقة  مثــل 
نظــم  ومســابقة  األدبــي،  لإلبــداع 
الشــعر والقصــة والخاطــرة والخطابــة 
تســتثمر طاقــات  أخــرى  ومســابقات 
المعلومــات  مثــل مســابقة  الطلبــة 
العامــة التــي تنظمهــا جمعيــة يــوم 
القــدس، و مســابقة الرياضيــات التــي 
الصــف  لطلبــة  المدرســة  تنظمهــا 

وغيرهــا. الخامــس 

مواهــب  لعــرض  حفــل  تنظيــم   
الطلبة من أجل تشــجيعها ودعمها.

 اشــتراك الطلبــة فــي المســابقات 
الثقافيــة األدبيــة مثــل مســابقة تحدي 
القــراءة، وقــد تــم اختيــار أحــد طلبتنــا 
للمشــاركة بالتصفيات النهائية على 

مســتوى المملكــة فــي المســابقة.

أقــرأ  أنــا   « برنامــج  فــي  االشــتراك   
وقــد  البيتيــة،  للمطالعــة  بالعربــي« 
تــم تســليم شــهادات تقديــر لطلبــة 
الصفــوف )1-٣( ممــن قــرؤوا 1٠ كتــب 

ُقرائنــا الصغــار. فأكثــر لتشــجيع 

بالمدرســة  خاصــة  مجلــة  إصــدار   
المرحلــة  طلبــة  يعدهــا   )evolve(
9 -12 وقد صدر منها أعداد محوسبة  

ــة. باللغتيــن العربيــة واإلنجليزي

 تنظيــم أســبوع لقــراءة القصــص 
للمرحلــة )1-٣( حيــث تمــت اســتضافة 
ــات لقــراءة القصــص  عــدد مــن الكاتب

للطلبــة.

 تنظيــم الرحــات الترفيهيــة لطلبــة 
التحديــات،  قريــة  مثــل  المدرســة 
حديقــة الحيــوان، والزيــارات الميدانيــة 
البرلمــان  زيــارة  مثــل  التعليميــة 
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متحــف  النــواب،  لمجلــس  الطابــي 
صــرح  عمــان،  أمانــة  متحــف  األردن، 
و  الفضائيــة  رؤيــا  قنــاة  الشــهيد، 

األطفــال. متحــف 

 تشــجيع الطلبة على االشــتراك في 
ــة والتطوعيــة حيــث  األنشــطة الخيري
فــي  المجتمــع  تطــوع طلبــة خدمــة 
العمــل مــع بنــك المابــس، وشــاركوا 
عمــان  أمانــة  نظمتــه  احتفــال  فــي 
كمــا  للمعاقيــن،  ترفيهــي  كيــوم 
شــارك مجموعــة مــن طلبــة المدرســة 
فــي عمــل تطوعــي فــي روضــة إميــل 
حــداد و قامــت مجموعــة مــن طلبــة 
العراقيــة  العائــات  بزيــارة  المدرســة 
األرثوذكــس  الســريان  كنيســة  فــي 
فــي األشــرفية؛ لتقديــم هدايــا العيــد 
اإلنســانية/ العنايــة  بيــت  وزيــارة 

الفحيــص وزيــارة مركــز الــرازي للتربيــة 
الخاصــة وجمعيــة األراضــي المقدســة 
فــي الســلط )الصــم والبكــم( لتعزيــز 

والعطــاء. الرحمــة  مفهــوم 

التجــارب  لنــادي  زيــارة  تنظيــم   
العلميــة فــي المدرســة إلــى متحــف 
األردن وســلطة المصــادر الطبيعيــة؛ 
الــزالزل  رصــد  جهــاز  إلــى  للتعــرف 

والطاقــة  الحجــري  الفحــم  وتصنيــع 
. لشمســية ا

ــارة لنــادي الرصــد الجــوي   تنظيــم زي
ياجــوز  منطقــة  إلــى  المدرســة  فــي 
ضمــن برنامــج جلــوب لدراســة الميــاه 

والنباتــات. والتربــة 

ومحاضــرة  فلكــي  رصــد  تنظيــم   
فــي  العلمــي  الفلــك  لنــادي  فلكيــة 
ــى  االتحــاد الفلكــي بهــدف التعــرف إل
رصــد  وآليــة  النجميــة  المجموعــات 
الجمعيــة  بإشــراف  الســماء  صفحــة 

الفلكيــة.

 تحضير و تقديم العرض المسرحي 
»ريدريــا« مــن قبل طلبــة نــادي الدراما، 
والــذي تنــاول قصــة عالميــة بأســلوب 
وبنكهــة  متنــّوع،  بلــون  عصــري، 
األول  العــرض  كان  وقــد  مختلفــة، 
الشــتاء  معونــة  راعــي  رعايــة  تحــت 
2٠16 ســعادة الســيد عيســى عبــداهلل 
الفاضلــة  وعقيلتــه  األكــرم  حمارنــه 

عبلــة إبراهيــم حمارنــه.

بإعــداد مشــاريع  الطلبــة  تكليــف   
وعــروض تقديميــة ومقاطــع مصــورة 
لتكــون كعامــة أداء وماحظة للفترة 

 Show التقويمية الثالثة مثل نشــاط
tell & للصفيــن الثالــث والخامــس.

مســابقة  فــي  الطلبــة  اشــتراك   
األفــام القصيــرة للمجلــس الثقافــي 
علــى  الثانــي  للعــام  البريطانــي 
التوالــي، و كانــت األفــام التــي تقدمت 
للمســابقة لهــذا العــام تتمحــور حــول 

وهــي: األمــل  موضــوع 

Escaping the Threat of Terrorism :
للطلبــة فريــد مدانــات، زيــد ســبايلة، 
وحنــا  قعــوار  ركنــي  حــداد،  ســامر 

حــوش مــن الصــف العاشــر.

 There's No Place like Hope  :
الصــف  مــن  منــة  إلينــا  للطالبــات 
الصــف  مــن  الديــر  وجويــل  التاســع 

الســادس.

مريــم  قعــوار،  ميــرا  للطلبــة   :Hope

البهــو، آدم حديــد مــن  باقــر، نديــم 
الســادس الصــف 
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أبرز المسابقات العلمية 
والثقافية

لإلبــداع  فــراج  فــؤاد  مســابقة   
المهنــدس  رعايــة  تحــت  العلمــي: 
باســم فــؤاد فــراج وبحضــور رئيــس 
إحســان  الدكتــور  اإلداريــة  الهيئــة 
نتائــج  إعــان  حفــل  أقيــم  حمارنــه، 
وتوزيــع جوائــز مســابقة فــؤاد فــراج 
لإلبــداع العلمــي لعامهــا الســادس 
عشــر بمشــاركة 75 طالًبــا وطالبــًة 
مــدارس، حيــث جســد  مــن خمــس 
ومواهبهــم  إبداعاتهــم  الطلبــة 

عــّدة.  مشــاريع  فــي  العلميــة 

حــول  المســابقة  أهــداف  تتمحــور 
وتنميــة  الذاتــي،  التعلــم  تطويــر 
روح  و  اإلبداعــي  التفكيــر  مهــارات 
و  الطلبــة  لــدى  العلمــي  البحــث 
إتاحــة الفرصــة لهــم لكــي يكتشــفوا 
والتطبيقيــة  العلميــة  قدراتهــم 
هــذه  لتســخير  وتشــجيعهم 
القــدرات فــي حياتهــم العمليــة وفــي 

مســتقبلهم. تحديــد 

جــاء المرحــوم المهنــدس فــؤاد فــراج 
بفكــرة هــذه المســابقة عــام 1999م، 

وأطلــق عليهــا اســم »مســابقة فــؤاد 
بدايتهــا  فــي  واقتصــرت  فــراج«، 
الوطنيــة  المدرســة  طلبــة  علــى 
أكمــل  ثــم  ومــن  األرثوذكســية، 
المهنــدس  ابنــه  بعــده  المســيرة 
باســم فــّراج، وطّورهــا حتــى صــارت 
االبتــكار  علــى  المحفــزة  المســابقة 
علــى مســتوى المــدارس األخــرى منــذ 

.2٠11 العــام 

ســنداحة  ميشــيل  مســابقة   
اللغــة  فــي  األدبــي  لإلبــداع 
ســنداحة  آل  مــن  بدعــم  العربيــة: 
وتحــت رعايــة رئيــس الهيئــة اإلداريــة 
أقيــم  حمارنــه،  إحســان  الدكتــور 
جوائــز  وتوزيــع  نتائــج  إعــان  حفــل 
ــداع  مســابقة ميشــيل ســنداحة لإلب
األدبــي فــي اللغــة العربّيــة لعامهــا 
الثالــث بمشــاركة ٣92 طالًبــا وطالبــًة 
مــن أربــع عشــرة مدرســة حيــث قــدم 
التــي  األدبيــة  إبداعاتهــم  الطلبــة 
كانــت علــى شــكل قصــص قصيــرة 
حــول  تمحــورت  ورســائل  ومقــاالت 
اآلخــر،  تقّبــل  اآلتيــة:  الموضوعــات  
حقــوق اإلنســان، واالنتمــاء للوطــن.

هــذه  بتنظيــم  ســنداحة  آل  بــادر 
 .. األب  لذكــرى  إحيــاًء  الُمســابقة 
ميشــيل  المناضــل   ... المعلــم 
العربيــة،  عشــق  الــذي  ســنداحة  
محفــل،  كّل  فــي  بهــا  وتغّنــى 
وحــرص علــى زرع حّبهــا فــي نفــوس 

الطلبــة. أبنائــه 

 

أبرز المؤتمرات
 مؤتمر اللغة اإلنجليزية: انطلقت 
فعاليــات المؤتمــر الحادي والعشــرين 
صبــاح  اإلنجليزيــة  اللغــة  لتدريــس 
الجمعــة 2٠17/٣/1٠ فــي مقــر المدرســة 
الوطنية األرثوذكســية، الشميساني 
التربيــة  وزيــر  معالــي  رعايــة  تحــت 
والتعليــم الدكتــور عمــر الــرزاز األكــرم، 
بتنظيــم  المدرســة  تقــوم  حيــث 
هــذا المؤتمــر ســنوًيا منــذ أكثــر مــن 
مــع  بالتعــاون  الزمــن  مــن  عقديــن 
المجلــس الثقافــي البريطاني. شــارك 
بالمؤتمــر هــذا العــام نحــو )4٠٠( معّلم 
المعنييــن  مــن  وغيرهــم  ومعلمــة 
بتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة مــن أكثــر 
مدرســة   )٣2( وثاثيــن  اثنتيــن  مــن 
عــن  إلــى ممثليــن  باإلضافــة  خاصــة 

وزارة التربيــة والتعليــم.
هــذا  يأتــي  الــذي  المؤتمــر  اســتمر 
)التعلــم  عنــوان  تحــت  العــام 
 )Active Learning  – التفاُعلــي 
علــى مــدار يوميــن عقــدت خالهمــا 
واثنتــان  رئيســتان  محاضرتــان 
فرعّيــة  عمــل  ورشــة   )٣2( وثاثــون 
مّدرســي  مــن  مجموعــة  قدمهــا 

اللغــة اإلنجليزيــة والمختّصيــن فــي 
العــام  هــذا  والجديــد  المجــال.  هــذا 
مختّصيــن  ُمحاضريــن  مشــاركة 
باللغــة اإلنجليزيــة مــن أربعــة مراكــز 
بلــدان  فــي  البريطانــي  للمجلــس 
كونــغ  هونــغ  مركــز  هــي  مختلفــة 
ســنغافورة  ومركــز  الربــاط  ومركــز 
مــن  ســبعة  وشــارك  مصــر.  ومركــز 
وورشــة  عمــل  بورشــات  معلمينــا 

تمــاري. وهبــة  روضــة  مــن  عمــل 
المؤتمــر  هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر 
نوعــه  مــن  الوحيــد  ــع  التجمُّ هــو 
فــي األردن، وقــد اســتمّر علــى مــدار 
واحــد وعشــرين عاًمــا، وهــو فرصــة 
لتبــادل الخبــرات واالطــاع علــى أحدث 
اإلصــدارات وأحــدث أســاليب التعليــم 
المؤتمــر  هــذا  إن  اإلنجليزيــة.  للغــة 
ُيســاهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر 
ــة فــي األردن  تدريــس اللغــة اإلنجليزي
وتطويــر نوعيــة التعليــم كمــا والــذي 
ُيقــدم للطلبــة والهــدف مــن التعليم 
الطلبــة  إشــراك  هــو  التفاعلــي 
العمليــة  فــي  مكثفــة  وبطريقــة 
وتحفيــز  التعليميــة  التعلميــة 
لــدى  والمعمــق  الناقــد  التفكيــر 
الطلبــة لكــي يكــون الطالــب عنصــًرا 

متلقًيــا. ال  فاعــًا  أساســًيا  وركًنــا 

ــدة  ــم المتح ــوذج األم ــر نم  مؤتم
MUN: نظمــت المدرســة مؤتمرهــا 
المتحــدة  األمــم  لنمــوذج  الســنوي 
الثانــي  كانــون  شــهر  فــي   MUN
بمشــاركة العديــد مــن المــدارس ومــا 

ال 4٠٠ مشــارك.  يقــارب 
تأســس نــادي نمــوذج األمــم المتحــدة 
فــي المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية 
فــي عــام 2٠٠6 ،وتــم عقــد أول مؤتمــر 
وأصبــح   2٠12 عــام  فــي  للمدرســة 
المؤتمــر يقــام بشــكل ســنوي منــذ 

ذلــك الوقــت.
نمــوذج األمــم المتحــدة، هــو عمليــة 
المتحــدة.  األمــم  منظومــة  محــاكاة 
وفــي هذه المحــاكاة، يضطلع الطلبة 
ويمثلــون  الدبلوماســيين،  بــدور 
بلــدان مختلفــة ويشــتركون البحــث 
المســائل  بشــأن  مناقشــات  فــي 
الراهنــة المدرجــة فــي جــدول أعمــال 
علــى  ويعكفــون  المتحــدة  األمــم 
حــول قضايــا مختلفــة  أبحــاث  إجــراء 
ويصوغــون مواقــف تفاوضية تســتند 
إلــى المصالــح الفعليــة للــدول التــي 
بتطويــر  يضطلعــون  و  يمثلونهــا 
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سياســات بيئيــة عالميــة، و يقدمــون 
المشــورة إلــى مجلــس األمــن الدولــي 
االقتصاديــة. العقوبــات  فــرض  حــول 

يتعلــم الطلبــة مــن المؤتمــر العديــد 
القيــادة،  بينهــا  مــن  المهــارات  مــن 
البحــث  فــي  والتمكــن  والتفــاوض, 
وإدارة  الــذات  وتنميــة   ، العلمــي 
الوقــت والكفــاءة واإلخــاص وااللتــزام. 
األمــم  نمــوذج  تجربــة  وتنطــوي 
أساســية  عناصــر  علــى  المتحــدة  
منهــا : عمليــة تحضيــر مكثفــة يجــري 
فيهــا التقصــي عــن شــؤون البلــدان 
التــي يمثلهــا المشــتركين؛ وكذلــك 
أداء األدوار فــي إطــار تجــري مناقشــته 
فــي نمــوذج األمــم المتحــدة يتولــى 
معّينــا،  دورا  مشــترك  كل  فيهــا 
دور  هــو  عــادة  الــدور  هــذا  ويكــون 
بحيــث  مــا؛  لبلــد  ممثــل  »ســفير« 
ــة التــي  يتبنــى الطالــب موقــف الدول
يمثلهــا حتــى لــو تعارضــت مــع رأيــه 

لشــخصي. ا

وقــد شــارك طلبــة نــادي نمــوذج األمــم 
ثمانيــة  فــي  العــام  هــذا  المتحــدة 
مؤتمــرات محليــة تنظمهــا مــدارس 

أردنيــة أخــرى هــي:

 AMMUN16, RNESMUN17,
 ASGMUN16, IMUN16,
 NOSMUN17, KAMUN17,
AsriyyaMUN17, MASMUN17

 ACMUN  كمــا شــاركوا فــي مؤتمــر
ضمــن  مــن  كان  و  اليونانــي، 
المجموعــة المشــاركة عــدة مندوبين 

تميــز.  جوائــز  علــى  حصلــوا 

مــن   ٣ شــارك   :Globe مؤتمــر   
 Globe طلبــة المدرســة فــي مؤتمــر
مــن  آذار  فــي شــهر  األول  اإلقليمــي 
ضمــن فريــق مــن ثاثــة مــدارس تمثــل 
المؤتمــر  فــي  شــارك  كمــا  األردن، 
مختلفــة  دول  مــن  أخــرى  مــدارس 
الذيــن  الطلبــة  تكريــم  تــم  حيــث 
عملــوا علــى تنفيــذ أنشــطة برنامــج 
مديــر  باســتقبال  وشــاركوا  جلــوب 
وكالــة ناســا لعلــوم الفضــاء والفلــك 

.2٠16/2٠15 الدراســي  العــام  نهايــة 
عالمــي  برنامــج  هــو  جلــوب  برنامــج 
يهتــم  ناســا،  وكالــة  عليــه  تشــرف 
بدراســة البيئــة بهــدف تعزيــز الوعــي 
جميــع  فــي  األفــراد  لــدى  البيئــي 
أنحــاء العالــم، و يســعى إلــى تدريــب 
الطلبــة علــى آليــة البحــث العلمــي 

ميدانيــة  دراســات  عمــل  خــال  مــن 
الغــاف  هــي  مختلفــة  محــاور  علــى 
والغطــاء  والميــاه  التربــة  و  الجــوي 
النباتــي، وإدخــال البيانــات إلــى موقــع 
البرنامــج اإللكترونــي بعــد تحليلهــا 

الدراســة. نتائــج  واســتخاص 
يمكــن البرنامــج الطلبــة مــن االطــاع 
دول  فــي  أقرانهــم  خبــرات  علــى 
للطلبــة  يمكــن  كمــا  مختلفــة، 
عالميــة  مســابقات  فــي  المشــاركة 
يتــم طرحهــا علــى موقــع البرنامــج.

 

التربيــة  بــأن  المدرســة  مــن  إيماًنــا 
تحقــق رؤيتنــا فــي بنــاء جيــل يمتلــك 
والمهــارات  العميقــة  المعرفــة 
ليكونــوا  الذاتيــة  والقيــم  العاليــة 
علــى  قادريــن  فاعليــن  مواطنيــن 
اإلبــداع والنجــاح فــي مختلــف مجــاالت 
ينفصــل  ال  التعليــم  وألن  الحيــاة، 
علــى  عملنــا  فقــد  التربيــة،  عــن 
اختيــار مــا يتــاءم مــع أبنــاء وطننــا 
ثقافيــة  حيــاة  مــن  يواجهــون  ومــا 
متغيــرة.  وتكنولوجيــة  واجتماعيــة 
وســعًيا لتحقيــق ذلــك فقــد عملنــا 

اآلتيــة:  اإلنجــازات  تحقيــق  علــى 

إعــداد بيئــة تعليمّيــة- تعّلميــة 
محورهــا الطالــب:

المصــدر  تعــد  لــم  المدرســة  ألن 
الوحيــد الكتســاب المعرفــة كونهــا 
علــى  فقــد عملنــا  للجميــع،  متاحــة 
حامــل  مــن  المعلــم  دور  تغييــر 
محفــز  إلــى  لهــا  وناقــل  للمعرفــة 

المدرسة الوطنية األرثوذكسية
األشرفية

وأصبــح  عليهــا،  للحصــول  وداعــم 
محــور العمليــة التربويــة هــو الطالــب 
والقــدرات  المهــارات  مــن  وتمكينــه 
هــي غايتنــا، ولذلــك فقــد تــم اتخــاذ 
اإلجــراءات والوســائل كافــة لتحقيــق 
علــى  ندرجهــا  والتــي  التوجــه  هــذا 

اآلتــي: النحــو 

ترسيخ القيم الروحية

تمحــور االهتمــام حــول تنميــة اإليمــان 
ــأن اإلنســان  ــق ومبــدع، وب بــاهلل كخال
ومثالــه  اهلل  صــورة  علــى  مخلــوق 
ولذلــك تــم تنفيــذ النشــاطات اآلتيــة:

 االحتفــال بعيــد الصليــب المكــرم 
التراتيــل  فرقــة  طلبــة  قــدم  حيــث 

عرًضــا مميــًزا.

البلــد   / المخلــص  كنيســة  زيــارة   
العبدلــي   / البشــارة  وكنيســة   ،
الصليــب  عيــد  قــداس  لحضــور 

. م لمكــر ا

المجيــد  الميــاد  بعيــد  االحتفــال   
حيــث تــم إضــاءة شــجرة عيــد الميــاد 
تحــت رعايــة نائــب رئيــس الجمعيــة 
وبحضــور اللجنــة الثقافــة ومجلــس 
أوليــاء األمــور والمعلميــن والطلبــة 

وأوليــاء أمــور الطلبــة.

بربــارة  القديســة  بعيــد  االحتفــال   
التراتيــل  فرقــة  طلبــة  قــدم  حيــث 
تراتيــل وأناشــيد تكريًمــا للقديســة 
بربــارة وفــي نهايــة الحفــل تــم توزيــع 

البربــارة علــى الحضــور.

جمــع  تــم  »المحبــة«  معونــة   
الهدايــا  وشــراء  العينيــة  التبرعــات 
مدرســة  بزيــارة  الطلبــة  وقــام 
والهدايــا  التبرعــات  لتقديــم  شــنلر 
لمشــاركة طلبــة شــنلر، فرحــة العيــد 
أناشــيد  الموســيقى  معلــم  وعــزف 

المجيــد.  الميــاد  عيــد 

تعزيــًزا  »المحبــة«  طبــق  إقامــة   
ــي العطــاء والمشــاركة ذهــب  لمعان



51 5٠

الطالــب. لصنــدوق  النشــاط  ريــع 

 عرض مســرحية » أعظم شــخصية 
فــي العالــم « لفرقــة كارهــوت لطلبــة 

الصفوف )5-1(.

 االحتفــال بعيــد الميــاد مــن خــال 
حضــر  حيــث  العيــد  هدايــا  توزيــع 
وقــدم  المدرســة  إلــى  كلــوز  ســانتا 
الهدايــا لطلبــة الصفــوف )1-5( * تــم 
عــرض مســرحية »العيــد« مــن قبــل 
طلبــة نــادي اللغــة االنجليزيــة تخللها 

أناشــيد عيــد الميــاد المجيــد.

الغطــاس  بعيــد  االحتفــال   
وتكريــس جميــع مرافــق المدرســة.

مــن  الفصــح  بعيــد  االحتفــال   
قدمهــا  فصحيــة  تراتيــل  خــال 
طلبــة فرقــة التراتيــل ونشــاط جمــع 
 )4-1( الصفــوف  لطلبــة  البيــض 
ــارة كنيســة البشــارة - العبدلــي  وزي
إلــى  الســيد  دخــول  وكنيســة 
للمشــاركة  الصويفيــة   - الهيــكل 

اإللهــي. القــداس  فــي 

 زيــارة ديــر دبيــن مــن قبــل طلبــة 
الصــف الحــادي عشــر لحضــور »مدائــح 
العــذراء«، ثــم قــام الطلبــة بتعشــيب 

ــر. األرض المحيطــة بكنيســة الدي

بعنــوان  الدينــي  المخيــم  إقامــة   
»كيــف نحيــا؟« بهــدف تنميــة الجانــب 
خدمــة  علــى  والتدريــب  الروحــي 
النفــس  علــى  واالعتمــاد  اآلخريــن 
وقــد شــارك فيــه )27( طالًبــا وطالبــًة.

تعزيز الحًس الوطنّي واإلنسانّي

تنميــة  إلــى  مدرســتنا  تســعى 
الشــعور باالنتمــاء للوطــن، والتربيــة 
كل  وتأديــة  رمــوزه،  احتــرام  علــى 
الواجبــات تجاهــه وااللتــزام باألنظمــة 
والقوانيــن مــن أجــل كرامــة اإلنســان 
واألمــن  بيئتــه  وســامة  وحقــه 
تنفيــذ  تــم  ولذلــك  اإلنســاني 

اآلتيــة: النشــاطات 

الشــرطة«  »أصدقــاء  دورة  عقــد   
شــارك فيهــا )46( طالًبــا وطالبــًة مــن 
طلبــة الصــف العاشــر )أ +ب( و بعض 
المعلميــن بواقــع )12( ســاعة تدريبيــة 
التقليــدي  المفهــوم  تغيــر  بهــدف 
للشــرطة المجتمعيــة وإلقامــة عاقــة 
قائمــة  العــام   األمــن  مــع  وثيقــة 
والتعــاون  التشــاركية  مبــدأ  علــى 
المتبــادل ولتّحمــل المســؤولية تجــاه 

الوطــن، وقــد تــم فــي نهايــة الــدورة 
تخريــج المشــاركين مــن قبــل رئيــس 
أنــور  الرائــد  فيادلفيــا  أمــن  مركــز 

القاضــي.

 إقامــة بطولــة الضاحيــة )2.5 كــم( 
لــه  المغفــور  ميــاد  لذكــرى  إحيــاًء 
ــن طــال - طيــب  الملــك الحســين ب
اهلل ثــراه - مــن وإلــى المدرســة وفــي 
رئيــس مركــز  قــام  البطولــة  نهايــة 
الكــؤوس  بتوزيــع  فيادلفيــا  أمــن 
مــن  الفائزيــن  علــى  والميداليــات 

.)11-8( الصفــوف  طلبــة 

 تسّلمت مديرة المدرسة د. ميسون 
أمــن  مركــز  مديــر  مــن  عكــروش 
فيادلفيــا الرائــد أنــور القاضــي شــهادة 
شــكر وتقديــر للتعــاون الــذي تبذلــه 
المدرســة فــي خدمــة المجتمــع )مــن 
حمــات نظافــة ، زراعــة األشــجار، ودهــان 

جــدران(.

قبــل  مــن  عمــل  ورشــة  عقــد   
ألعضــاء  األردن  كلنــا  شــباب  هيئــة 
النــادي الثقافــي بعنــوان: )المناظــرة( 
وطالبــًة  طالًبــا   )27( فيهــا  وشــارك 
والمعلمون المشــرفون علــى النادي.

الواعــدة  األيــدي  فريــق  مشــاركة   
الــذي  رمضــان  إفطــار  حفــل  فــي 
ُأقيــم  لألطفــال األيتــام فــي مدرســة 
قــام  كمــا  الدوليــة،  المنتســوري 
جمعيــة  مــع  وبالتعــاون  الفريــق 
األيــدي الواعــدة بزراعــة األشــجار فــي 

ناعــور. منطقــة 

بــا  »مدرســة  مبــادرة  ضمــن   
المدرســة  تتبناهــا  والتــي  جــدران« 
فــي  األشــجار  بزراعــة  الطلبــة  قــام 
مناطــق مختلفــة حــول مدينــة عمــان، 
بالتنســيق مــع مركــز أمــن فيادلفيــا 
لخدمــة المجتمــع ، كمــا قامــوا بطــاء 
مــع  بالتنســيق  المدرســة  جداريــات 
نظافــة  حملــة  وإقامــة  عمــان  أمانــة 

بالمدرســة. المحيطــة  للشــوارع 

 االحتفــال بعيــد األم وذكــرى يــوم 
مــن  حلقــات  عقــد  وتــم  الكرامــة 
الدبكــة واألناشــيد الوطنيــة وإلقــاء 

وطنيــة. شــعرية  قصائــد 

وقــد  االســتقال  بعيــد  االحتفــال   
تخلــل االحتفــال عــرض قدمتــه فرقــة 
الدبكــة وأناشــيد وطنيــة قدمتهــا 
إضافــة  المدرســة  كــورال  فرقــة 

الشــعرية. للقصائــد 

توفيــر فــرص للطالــب ليتــذوق 
الجوانــب الجماليــة فــي الفنــون 
ليعبــر عــن ميولــه واهتماماتــه

الجمالــي  الحــس  بــأن  نؤمــن  ألننــا 
علــى  المتعلــم  يســاعد  والفنــي 
الخلــق واإلبــداع فقــد وفّرنــا الفــرص 
مــن  ذلــك  لتحقيــق  طلبتنــا  أمــام 

اآلتيــة: األنشــطة  خــال 

الرســم  فــي مســابقة  المشــاركة   
عمــان  القاهــرة  بنــك  أقامهــا  التــي 
وقــد   2٠17/5/24 الســبت  يــوم 
وكارال  بــرو  عايــدة  الطالبتــان  فــازت 

المســابقة. فــي  طاشــمان 

 تقديــم عــرض مســرحية ســاندريا 
اللغــة  نــادي  طلبــة  قبــل  مــن 

. يــة نجليز إل ا

 تقديــم عــرض موســيقي حركــي 
مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  مميــز 

. لطلبــة ا

 إقامــة معــرض لمنتوجــات الطلبــة 
أعمــال  مــن  المهنــي  حصــص  فــي 
ــره وقــد  ــز، رســم وغي خشــبية، تطري
لحضــور  األمــور  أوليــاء  دعــوة  تــم 
المعــرض ومشــاهدة أعمــال الطلبــة.

 تأســيس النوادي بهدف مســاعدة 
مهاراتهــم  تنميــة  علــى  الطلبــة 
لميولهــم  وفًقــا  وقدراتهــم 
ــر  ورغباتهــم وتمكينهــم مــن تطوي
هواياتهــم وصقلهــا بجــو آمــن مميــز 
)العلمــي،  هــي:  النــوادي  وهــذه 
الصحــي،  الرياضــي  الثقافــي، 
اإلنجليزيــة،  اللغــة  العربيــة،  اللغــة 

الحاســوب(. الفنــون،  الشــطرنج، 

 تقديــم عــروض شــيقة خــال العــام 
الدبكــة  فرقــة  قبــل  مــن  الدراســي 
الطلبــة،  طاقــات  اســتثمار  بهــدف 
وتعريفهــم  مواهبهــم  وصقــل 
علــى  للحفــاظ  أمتهــم  بتــراث 

وإحيائــه. الثقافــي  المــوروث 

رعاية النمو الثقافي واألخالقي

إننــا نتطلــع إلــى روح تربويــة تبنــي 
المنضبــط  المتعلــم  شــخصية 
مدرســتنا  تحــث  ولذلــك  طوًعــا، 
الطوعــي  التبنــي  علــى  الطلبــة 
للقيــم والســعي إلــى بلــوغ المثــل 
العليــا بســلوكهم اليومــي لكونهــا 
عــن  وتعّبــر  إنســاني  غنــى  مصــدر 
ُرقــي الفــرد. كمــا نركــز علــى قبــول 
الدينيــة  الفــوارق  واحتــرام  اآلخــر 
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وصيانــة  والفكريــة،  والثقافيــة 
حقــوق اآلخريــن، ولتحقيــق ذلــك تــم 

علــى: العمــل 

 إعــداد دليــل الطلبــة وأوليــاء األمــور 
المدرســية  البيئــة  مامــح  يتضمــن 
أهــداف  القيــم،  الرســالة،  )الرؤيــا، 
المدرســة، اإلجــراءات التنفيذيــة التــي 

وغيرهــا(. تحققهــا 

 إعــداد مدونــة القواعــد الســلوكية 
للطلبــة تتضمــن الحقــوق والواجبات 
بهــا؛  االلتــزام  الطالــب  علــى  التــي 
واالنضبــاط  النظــام  علــى  للحفــاظ 
لمــا لهمــا مــن انعــكاس علــى توفيــر 

بيئــة مدرســية آمنــة. 

أخاقيــة  تربيــة  حصــة  تخصيــص   
للطلبــة،  اليومــي  البرنامــج  فــي 
مــن  الصــف  مربــي  يقــدم  حيــث 
خالهــا مواضيــع تربويــة تعــزز القيــم 
باســتخدام  األخاقيــة  والســلوكات 
تقنيــات التدريــس المتنوعــة. ومــن 
طرحهــا  يتــم  التــي  المواضيــع 
والمدرســي،  الذاتــي  االنضبــاط 
للــذات  االحتــرام  التنمــر،  االنتمــاء، 
ولآلخرين، االتصال والتواصل اإليجابي، 
مــع  التعامــل  الســلبي،  التدخيــن 

آداب  الصداقــة،  الزمــاء،  ضغــط 
الديمقراطيــه،  واالســتماع،  الحديــث 

وغيرهــا. المســؤولية  تحمــل 

توجيــه الطلبــة للمشــاركة فــي 
مشــاريع تنمــي مهــارات التفكيــر 

ــادة ــداع والقي واإلب

بهــدف تدريــب الطلبــة علــى البحــث 
والتجريــب العلمــي والتفكيــر الناقــد 
والقــدرة علــى الربــط بيــن المعرفــة 
والتطبيقيــة  والنظريــة  العلميــة 
فقــد كان للمدرســة عــدة مشــاركات 

ــي: علــى النحــو اآلت

 المسابقات:

مســابقة ميشــيل ســنداحة لإلبــداع 
األدبــي فــي اللغــة العربيــة فــاز فيهــا 
طالبــان مــن الصــف الســادس عــن 
والمقــال/ القصيــرة  القصــة  فئــة 

الرســالة.   

جائــزة فــؤاد فــراج لإلبــداع العلمــي 
المدرســة  طلبــة  أحــد  فيهــا  فــاز 

مشــروعه. عــن  األول  بالمركــز 

فــاز  الشــطرنج  القــدس  مســابقة 
فيهــا خمســة مــن طلبــة المدرســة 
عــن  األولــى  الثــاث  المراتــب  بأحــد 

فئاتهــم.

لطلبــة  الرياضيــات  مســابقة 
والســادس  الخامــس  الصفيــن 
قســم  مــن  بتنظيــم  األساســي 

المدرســة. فــي  الرياضيــات 

لطلبــة  الرياضيــات  مســابقة 
التــي  والثامــن  الســابع  الصفيــن 
والتعليــم.  التربيــة  وزارة  أعدتهــا 

مســابقة علمــاء المســتقبل التــي 
وابــداع  ابتــكار  جمعيــة  تقيمهــا 

األردنيــة. الجامعــة  مــع  بالتعــاون 

 المؤتمرات:

المؤتمــر العلمــي/ للعلــوم والتجــارة 
تحــت رعايــة االتحــاد األوروبــي ومركــز 

هيــا الثقافــي.

مؤتمــر البرلمــان األردنــي النموذجــي 
2٠17 حيــث شــارك )12( طالًبــا وطالبــًة 
للبرلمــان  التحضيريــة  الــدورة  فــي 
الطلبــة  تعريــف  بهــدف  العربــي 
فــي  الموجــوده  المجالــس  إلــى 
البرلمــان ودورهــا فــي التعامــل مــع 
مواضيــع  فــي  المطروحــة  القضايــا 
اإلنســان،  الثقافــة والفنــون، حقــوق 
األمــن والسياســة، البيئــة، االتصــاالت 
والتعليــم،  التربيــة  والتكنولوجيــا، 

و  القضائــي  والمجلــس  االقتصــاد، 
المؤتمــر ولمــدة  الطلبــة  قــد حضــر 

أيــام.  ثاثــة 

تنميــة مهــارات الطالــب الحســية 
الحركيــة

فــي  المتكامــل  التــوازن  لتحقيــق 
والعاطفّيــة  العقلّيــة  الجوانــب 
ــه ولتفعيــل قــدرة  والحســّية الحركّي
القــرارات  اتخــاذ  علــى  المتعلــم 
بالخيــارات  والقيــام  الشخصيـّــة 
الوعــي  زيــادة  أجــل  مــن  المناســبة 
والمســؤولية، وبهــدف تنميــة الــروح 
لتقّبــل  المتعّلــم  لــدى  الرياضيــه 
بالنجــاح  والفخــر  بتواضــع  الخســارة 
فقــد شــاركت المدرســة فــي العديــد 
مــن األنشــطة الرياضيــة علــى النحــو 

اآلتــي:

لــواء  الطائــرة  الريشــة  بطولــة   
فــردي  انــاث   ذكــور+  عمــان  قصبــة 
بنــت  ســكينة  صالــة  وزوجــي/ 

. لحســين ا

األرثوذكســي  النــادي  بطولــة   
. حة للســبا

لمديريــة  الطاولــة  تنــس  بطولــة   
قصبــة  )لــواء  والتعليــم  التربيــة 
عمــان - ذكــور(، وقــد حصــل اثنــان 
الرابــع و  المركــز  مــن طلبتنــا علــى 

الخامــس. المركــز 

عمان4كــم/  سامســونغ  ماراثــون   
الملــك حســين. حدائــق 

ــة التربيــة  ــة كــرة اليــد مديري  بطول
والتعليم/لــواء قصبــة عمــان. حصــل 
فريــق كــرة اليــد علــى المركــز الثانــي.

اليــد  كــرة  فريــق  فــي  المشــاركة   
التابــع لمديريــة التربيــة والتعليــم/ 
قصبــة عمــان وقــد قامــت المديريــة 
باختيــار ثاثــة من طلبتنا للمشــاركة.

 بطولــة األلعــاب الشــعبية / لجنــة 
مــن  أربعــة  حصــل  وقــد  القــدس. 
طلبتنــا علــى مراكــز متقدمــة فــي 
لعبــة العقلــة و الجلــول و نــط الحبــل 

ومتحــرك. ثابــت 

 بطولــة الضاحيــة 2.5 كــم لجميــع 
طلبــة الصفــوف )11-8(.

للياقــة  اهلل  عبــد  الملــك  جائــزة   
وديــة(. )بطولــة  إنــاث   / البدنيــة 

 كــرة ســلة  ذكــور مديريــة التربيــة 
والتعليــم لــواء قصبــة عمــان.

 ألعــاب تيلــي ماتــش أوليــاء أمــور 
األساســي. األول  الصــف  طلبــة 

 كــرة قــدم خماســي ذكــور مديريــة 
التربيــة والتعليــم لــواء القصبــة.

بيــن  وديــة  قــدم  كــرة  مبــاراة   
مــع  والتاســع  الثامــن  الصفيــن 
فــاز  اإلنجيليــة  الناصــري  مدرســة 

المدرســة. فريــق  فيهــا 

 بطولــة كــرة اليد المرحلة الثانوية/ 
الكلية العلمية اإلسامية.

 بطولــة كــرة القــدم / أساســي دنيــا 
ذكــور/ كلية الحســين.

للتايكوانــدوا  دورتيــن  عقــد  تــم   
خــال العــام الدراســي للصفــوف )4-1( 
وتــم توزيــع الشــهادات والميداليــات 
واألحزمــة فــي نهايــة كل دورة علــى 

الطلبــة الخريجيــن.
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صحيــة  بيئــة  وتطويــر  تعزيــز 
الطالــب  نمــو  علــى  تنعكــس 

والتعليمــي البدنــي 

البيئــة  فــي  الصحــة  تعزيــز  بهــدف 
علــى  الطلبــة  وحــث  المدرســية، 
الصحــي  بالســلوك  االهتمــام 
والبيئــي باتبــاع األســاليب التثقيفيــة 
إلــى  ومــا  والتربويــة  التعليميــه 
الطالــب  حيــاة  علــى  أثــر  مــن  ذلــك 
فقــد تمكنــت المدرســة بنجــاح مــن 
الحصــول علــى المســتوى الذهبــي 
الوطنــي  االعتمــاد  برنامــج  فــي 

الصحيــة للمــدارس 
 Awareness Society Royal Health 
كمــا نظمــت و شــاركت فــي العديــد 
هــذا  تخــدم  التــي  الفعاليــات  مــن 

الموضــوع وتشــمل:

 دورة أصدقــاء الشــرطة )مركــز أمــن 
فيادلفيا(.

حريــق  إطفــاء   + إخــاء  دورات   
محاضــرة  و  أوليــة  إســعافات   +
)الدفــاع  الطبيعيــة   الكــوارث  عــن 

) نــي لمد ا

 زيارة الحديقة المرورية

الصحــي  الغــذاء  عــن  محاضــرة   
يتــاس( لكر ا (

 عــدة محاضــرات عــن اللياقة البدنية 
)المدرسة(

 محاضرة عن التدخين )المدرسة(

 محاضــرة عــن األمومــة )مركــز صحي 
الجوفة (

)دائــرة  المخــدرات  عــن  محاضــرة   
المخــدرات( مكافحــة 

حّصالــة  مبــادرة  فــي  المشــاركة   
الحســين  مركــز  أطفــال  لدعــم 

. ن طا للســر

التحصيــل  مســتوى  تطويــر 
وتوفيــر  للطلبــة  األكاديمــي 

فئاتهــم: لمختلــف  الرعايــة 
الدراســي  العــام  خــال  العمــل  تــّم 
خطــط  وضــع  علــى   2٠17/2٠16
واســتراتيجيات للنهــوض بمســتوى 
للطلبــة  األكاديمــي  التحصيــل 
فئاتهــم  لمختلــف  الرعايــة  وتوفيــر 
اإلجــراءات  اتخــاذ  تــّم  عليــه  وبنــاًء 

اآلتيــة:

 )%6٠( النجــاح  عامــة  اعتمــاد  تــم   

المــواد  لجميــع   )%5٠( مــن  بــدالً 
المتابعــة  لزيــادة  وذلــك  الدراســّية 
األمــور  وأوليــاء  الطلبــة  قبــل  مــن 
لرفــع المســتوى األكاديمــي لديهــم.

إضافيــة  عامــات  تخصيــص  تــَم   
لــكّل مــادة دراســّية تمنــح للطالــب 
تحســن  إظهــار  علــى  يعمــل  الــذي 
حيــث  مــن  الكتابيــة  أعمالــه  فــي 
لجميــع  اليوميــة  والمتابعــة  الخــط 

الدراســية. المــواد 

الطالــب«  »يوميــات  إعــداد  تــم   
نقــاط  مــن  مجموعــة  مــن  وتتكــّون 
الســلوكية  الجوانــب  متابعــة 
واألكاديميــة للطالــب داخــل الغرفــة 
الصفيــة ولــكل حصــة دراســية. حيــث 
يتــم التواصــل مــع أولياء أمــور الطلبة 
أكاديمًيــا وإعامهــم بــأداء أبنائهــم 

بــأول. أوالً 

ألوليــاء  تعميــم  إرســال  تــم   
التــي  باإلجــراءات  إلعامهــم   األمــور 
األداء  بمســتوى  للنهــوض  اتّخــذت 
ألبنائهــم  واألكاديمــي  الســلوكي 
وقــد أظهــر أوليــاء األمــور اتجاهــات 

اإلجــراءات. نحــو  إيجابّيــة 

أي  الطالــب  لــم يظهــر   فــي حــال 
اإلجــراءات  اعتمــاد  بعــد  تّحســن  
ــم اتخــاذ اإلجــراءات اآلتيــة: الســابقة ت

للصفوف )1 - 4(

بعــد  تقويــة  حصــص  إعطــاء  تــم 
انتهــاء الــدوام الرســمي فــي المــواد 
اللغــة  العربيــة،  )اللغــة  األساســية 
اإلنجليزيــة، والرياضــات( فــي الفصــل 
نتائــج  علــى  بنــاًء  األول  الدراســي 
الفصــل  خــال  واســتمرت  الطلبــة 
لوحــظ  حيــث  الثانــي،  الدراســي 
تحســن ملمــوس علــى أداء الطلبــة 

األكاديمــي.

للصفوف )5- 11(

بعــد نتائــج االمتحــان األّول تــّم توفيــر 
فرصــة للطلبــة المقّصريــن أكاديمًيــا 
إعــام  إلعــادة االمتحــان وذلــك بعــد 

ــا.  أوليــاء األمــور خطّيً

ــى  ــاًء عل ــّم عقــد امتحــان إكمــال بن ت
نتائــج امتحــان الفصــل األول للطلبــة 
علــى  للحصــول  وذلــك  المقصريــن 
عامــة النجــاح )6٠ %( خــال العطلــة 

الشــتوية.
تــّم البــدء بتقديــم حصــص التّقويــة 

أيــام األحــد للّطلبــة بهــدف الّنهــوض 
بالمســتوى األكاديمــي، وقــد لوحــظ 
مســتوى  علــى  تطــّوًرا  هنــاك  بــأّن 

األداء لــدى العديــد مــن الطلبــة.

طلبة صعوبات التعلم

علــى الرغــم مــن عــدم توافــر غرفــة 
مصــادر لمســاعدة طلبــة صعوبــات 
أّننــا نتحّمــل مســؤولّية  إالّ  الّتعلــم، 
رعايتهــم وتقديــم المســاعدة لهــم 
ــم  ــا ومســؤوليتنا تقدي ألّنهــم أبناؤن
أخــذ  ّتــم  وعليــه  لهــم  العــون  كّل 
اإلجــراءات اآلتيــة للتعامــل معهــم:

 عنــد التأكــد مــن وجــود مشــكلة 
المعلميــن  قبــل  مــن  طالــب  لــدى 
إلعامــه  األمــر  ولــي  اســتدعاء  يتــم 
منهــا  يعانــي  الّتــي  بالمشــكلة 

الطالــب.

إحضــار  األمــر  ولــي  إلــى  يطلــب   
تقريــر معتمــد مــن قبــل وزارة الّتربية 

والّتعليــم.

 يّتــم إعــام جميــع المعلميــن ذوي 
للتعامــل  الطالــب  بحالــة  العاقــة 

حالتــه. بحســب  معــه 
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%1٠٠

%1٠٠

نسبة النجاحعدد الناجحينعدد المتقدمينالمستوى

A1

A2

8

٣

8

٣

تعزيز ثقافة الّتمّيز والتفّوق
 توزيع شهادات التقدير والحوافز المالية على الطلبة المتفوقين عن العام الدراسي 2٠15-2٠16 للقسم )12-7(. 

 توزيع شهادات امتحان الدلف للغة الفرنسية وكانت النتائج كاآلتي:

  توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين للقسم )6-1(.

  تخريــج دورة اللغــة الروســية لمجموعــة مــن طلبــة الصفــوف التاســع والعاشــر والحــادي عشــر حيــث بلــغ عــدد الطلبــة )٣7( طالًبــا 
وطالبــًة. 

  تكريم أصدقاء الكتاب للطلبة الذين يرتادون المكتبة بشكل مستمر بهدف تعزيز ارتياد المكتبة.

  إقامة حفل وداع لطلبة الثانوية العامة تخلله أغاٍن وكلمات وهدايا تذكارية.

 تخريج الفوج الثامن عشر من طلبة الثانوية العامة على مسرح فؤاد يغنم تحت رعاية  سمو األميرة عالية الطباع.

نتائج الثانوية العامة  في المسارين األدبي والعلمي )2017/2016(:

عدد الطلبة المتقدمينالنسبة المئويةعدد الطلبة ضمن الفئةفئات العامات

1٠٠ - 9٠

89 - 8٠

79 - 7٠

لم ينه متطلبات النجاح

1

11

11

19

% 2.٣8

% 26.19

% 26.19

%45.24

42

الزيارات اإلثرائّية:
تهــدف الّزيــارات اإلثرائّيــة إلــى إثــراء خبــرات الطّلبــة الّتعليمّيــة والحياتّيــة كمــا تعّرفهــم بوطنهــم باإلضافــة إلــى توثيــق الّصلــة 

االجتماعيــة فيمــا بينهــم لذلــك تــّم ّتخطيــط وتنفيــذ الزيــارات اإلثرائّيــة اآلتيــة:

الصفمكان الزيارةالرقم

7 - 8زيارة معرض الكتاب )كلنا نقرأ(1

1 - 4الحديقة المرورية2

1 - ٣كلية التربية الرياضية٣

1٠مدرسة شنلر ثيودوري4

1 - 4قرية التحديات5

1٠كلية عمون6

11جامعة الشرق االوسط7

5 - 6جرش ودبين8

7مأدبا وجبل نيبو9

8 - 11مخيم الغابات - ثغرة عصفور1٠

4متحف األردن معرض ابن الهيثم11

1 - 4متحف األطفال12
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تفعيل شراكة حقيقّية بين المدرسة وأولياء أمور الّطلبة:
مــن أهدافنــا توثيــق العاقــة بيــن المدرســة وأوليــاء األمــور وذلــك مــن خــال تفعيــل مجلــس أوليــاء األمــور والمعّلميــن.  و قــد اشــتملت 

مشــاركة أوليــاء األمــور اآلتي:

 دعوتهم للمشاركة في جميع نشاطات المدرسة واالحتفاالت.

 المشاركة في مبادرة »مدرسة با جدران« 

 األخذ بالماحظات الّتي من شأنها أن تساعد على تطوير األداء الّتربوّي. 

تنمية الكوادر اإلدارية والتعليمية مهنًيا وتوفير فرص حقيقية إلتاحة التعلم بالنمذجة والقدوة:
ألن دور المعلــم أصبــح مــن حامــل للمعرفــة إلــى محفــز وداعــم لهــا، وألن تمكينــه بالمهــارات العلميــة والمعرفيــة ضــرورة أساســية 
إلدارة الغرفــة الصفيــة والتواصــل بإيجابيــة مــع الطلبــة لتلبيــة احتياجاتهــم فــي جميــع جوانــب شــخصيتهم. فــإن إدارة المدرســة 
تعمــل علــى توفيرالفــرص لرفــع الكفــاءة المعرفيــة والعلميــة لارتقــاء بــأداء جميــع العامليــن ولذلــك تمــت المشــاركة فــي المؤتمــرات 

والــدورات اآلتيــة:

  المؤتمر الخامس والعشرون للملتقى الثقافي التربوي للمدارس الخاصة حيث تمت المشاركة في الورشات اآلتية:

اإلشراف العلميالمشاركونعنوان الورشةالرقم

د.ميسون عكروشنموذج التعليم المستند للقيم »المفاهيم واألدوات االستراتيجية«1
د.طارق رشيدمنال دبابنة

د.ريمون خوريسحر سلكاويالخرائط الذهنية  » طرائق لتعليم فعال وشديد«2

د.مارون أبو راشدنهيل اسعيدحياء اللغات )بالرموز والدالالت(٣

د.يوسف عاقوريتغريد النمريلمعوقات النفسية في النجاح المدرسي4

بعنــوان:                                                الشميســاني  األرثوذكســية  الوطنيــة  المدرســة  عقدتــه  الــذي  والعشــرون  الواحــد  اإلنجليزيــة  اللغــة  مؤتمــر   
)Active Learning( و شــاركت فيــه المعلمــات رنــده غنــدور، طــروب مصــاروه، ســهير الربــاح، ميرنــا ســهاونه، مــرام الديــوب، تغريــد 

النمــري، تغريــد الحــن و لمــى ياســين.

ــداع فــي قيــادة  ــع عشــر / إدارة الملتقــى الثقافــي التربــوي للمــدارس الخاصــة بعنــوان: »إدارة اإلب ــة الراب  مؤتمــر القيــادات التربوي
الــذات والفريــق« حيــث شــارك فيــه د.ميســون عكــروش ورنــده غنــدور.

 برنامج  التطوير االحترافي للمعلمين/ أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين حيث تمت المشاركة في الدورات اآلتية:

المشاركونعنوان الدورةالرقم

1Teach like a championد.ميسون عكروش

2My story life Empowering student through Personal Narrative writingميرنا سهاونة

٣Fraction Decimal & percentages A new Approachوسام  عواد

حنان حدادينفي حياتك ما يستحق المشاركة لتعليم كتابة القصة الشخصية4

5Enhancing student learning from knowledge to practiceأمل جحا

  الندوات/ الورشات التي تمت المشاركة بها ضمن برنامج أكاديمية الملكة رانيا لتطوير مهارات المعلمين:

المشاركونعنوان الدورةالرقم

1Developing Speaking Practiceميرنا سهاونة / تغريد النمري / تغريد الحن

سناء ميمون / دياال األزرعي / أزنيف كوكزيان / ريتا السمردليتعليم العلوم للباحثين الصغار2

د. ميسون عكروشالتعلم من أجل اإلزدهار٣
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 دورات تدريبية تم حضورها:

المشاركونعنوان الدورةالرقم

د.ميسون عكروش / منال دبابنة / سحر سلكاوي  لتعليم المستند للقيم 1
نهيل اسعيد/ تغريد النمري

د.ميسون عكروش / ديانا نفاعالخريطة الجينية للشخصية 2

حنان حدادين / تغريد النمرياإلساءة للطفل ٣

)2٠( معلًما ومعلمًة من المدرسةدورة فنيات الحاسوب4

إداريو ومعلمو المدرسةالتعلم التعاوني والتعلم بالمشروعات5

المشاركونعنوان الدورةالرقم

تحليل المحتوى الدراسي وإعداد جدول  المواصفات1

فن التعليم وأداواته2

أعضاء الهيئة رفع مستوى التوقعات األكاديمية٣
التدريسية

التخطيط الذي يضمن التحصيل األكاديمي4

تخطيط الدروس وتنفيذها5

جذب التاميذ للمشاركة في الدروس6

 دورات وورشــات عمــل تــم تنفيذهــا مــن قبــل إدارة وأعضــاء الهيئــة التدريســية أيــام الخميــس مــن الســاعة الواحــدة والنصــف لغايــة 
الســاعة الثانيــة والنصــف بهــدف رفــع الكفــاءة العلميــة والمعرفية:

المشاركونعنوان الدورةالرقم

معلمو القسم )1-6(أنواع اإلساءة 7

معلمو العلومالطلبة من المعرفة إلى الممارسة8

معلمو الرياضياتالكسور العشرية والنسب والمؤية9

تمكين الطلبة من الكتابة السردية1٠
معلمو اإلنجليزية 

والفرنسية

معلمو المدرسةعلم بثقة11

 زيارة المدارس األرثوذكسية / بيروت: 
بهــدف االّطــاع علــى كّل مــا هــو جديــد فــي مجــال الّتربيــة والّتعليــم وبتوجهــات رئيــس وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة زار وفد من المدرســة 
الوطنّيــة األرثوذكســّية - الشميســاني واألشــرفّية ومــن روضــة وهبــة تمــاري المــدارس األرثوذكســّية فــي بيــروت، ّتــم خالهــا الّتعــرف 
إلــى الفلســفة الّتربوّيــة للمــدارس والقيــم الّتــي تعمــل عليهــا فــي مناهجهــا، وطريقــة العمــل فــي المنهــاج ، وحوســبة الّتعليــم 

ودرجــة اســتفادة الّطلبــة وأوليــاء األمــور مــن برامجهــا الّتربوّيــة، باإلضافــة إلــى كيفيــة الّتعامــل مــع ســلوكات الّطلبــة.
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ســعت الروضــة مــن خــال أنشــطتها 
المفاهيــم  تعزيــز  علــى  المختلفــة 

اآلتيــة:

االعتزاز بهويتنا الوطنية
واالعتــزاز  الوطــن  حــب  لتنميــة 
بتراثهــم  وربطــه  فيــه  واالفتخــار 
وتعريــف األطفــال بعــدد مــن الــدول 
العربيــة أقامــت الروضــة النشــاطات 

اآلتيــة:

 يــوم الطفــل العربــي حيــث قامــت 
جميــع مجموعــات بســتان وتمهيــدي 
وأداء  العربيــة  المابــس  بارتــداء 
فــي  العربيــة  والدبــكات  األناشــيد 
تنــاول  ثــم   ومــن  الروضــة،  ســاحة 
الشــعبية. والمشــروبات  المأكــوالت 

 زيــارة إلــى المــدرج الرومانــي لجميــع 
مجموعــات تمهيــدي.

روضة وهبة تماري

عيُش حياة صحية آمنة
الطفــل  يحافــظ  أن  أهدافنــا  مــن 
علــى صحتــه وســامته وعليــه قامــت 
توعويــة  محاضــرات  بعقــد  الروضــة 

كاآلتــي: واألهــل  لألطفــال 

أهميــة  حــول  تثقيفيــة  محاضــرة   
بهــا  العنايــة  وكيفيــة  األســنان 
وتمهيــدي.  بســتان  لمجموعــات 

مســتوى  رفــع  بهــدف  محاضــرة    
الطــرق  علــى  المروريــة  الســامة 
بســتان  لمجموعــات  األطفــال  لــدى 
التركيــز  تــم  حيــث  وتمهيــدي، 
علــى التقيــد بــآداب وقواعــد ركــوب 
المخصصــة  واألماكــن  الحافــات 
وخطــوات  بســام  الطريــق  لعبــور 

اآلمــن. العبــور 

  محاضــرة عــن التغذيــة الســليمة 
وتمهيــدي  بســتان  لمجموعــات 
لتوضيــح  النمــط الغذائــي الصّحــي 
أطعمــة  أنــواع  واختيــار  المتــوازن 

فــي  التنــّوع  وتقبــل  مغّذيــة 
الطعــام  هــدر  وعــدم  المأكــوالت 
للنمــو  الغــذاء  أهميــة  وتقديــر 
والســمنة. الزائــد  الــوزن  وأســباب 

للتوعيــة  األمــور  ألوليــاء   محاضــرة 
عــن األســاليب الوقائيــة مــن اإلســاءة 

للطفــل. الجنســية 

مجتمٌع حيويٌّ .. ُبنيانُه َمتين
االجتماعيــة  الرعايــة  مبــادئ  لتعزيــز 
عنــد  إيجابيــة  اتجاهــات  وتكويــن 
األطفــال كالتعاطــف مــع المحتاجيــن 
المحبــة  قيــم  وغــرس  والفقــراء، 
والعطــاء، أقامــت الروضة النشــاطات 

اآلتيــة:

/وهبــة  »األرثوذكســية  مبــادرة   
المعاطــف«. لجمــع  تمــاري 

 معونــة الخيــر حيــث شــارك أطفــال 
الوطنيــة  المدرســة  طلبــة  الروضــة 

األرثوذكســية بحملــة معونــة الخيــر 
مــن خــال تقديــم التبرعــات النقديــة 

والعينيــة.

نهتّم بأسرنا
الرئيســي  الشــريك   هــي  األســرة 
الروضــة   تتواصــل  وعليــه  للروضــة 
باســتمرار مــع أوليــاء األمــور وتنشــط 
وتدعوهــم  معهــم  العاقــة 
للمشــاركة في االجتماعات واألنشطة 
اآلتــي  شــملت  حيــث  واالحتفــاالت، 

العــام: لهــذا 

 اســتقبال األطفــال مــع أوليــاء األمور 
وتمهيــدي  بســتان  لمجموعــات 
والقيــام بنشــاطات متنوعــة لألطفــال 
بهــدف  الصفيــة  الغــرف  داخــل 
وفــي  الصــف  بمعلمــات  التعريــف 
شــو  ميشــو  فرقــة  مــع  الســاحة 

بالطمأنينــة. األطفــال  إلشــعار 

الطلبــة  أمــور  بأوليــاء  االجتمــاع   
أوقــات  وحســب  فــردي،  بشــكل 
المعلومــات  إلــى  للتعــرف  محــددة، 
لتســهيل  طفــل  بــكل  الخاصــة 
تــم  كمــا  معــه.  التواصــل  عمليــة 
المعلومــات  اســتمارة  تســليم 

بالطفــل. الخاصــة  الشــخصية 

ــاء األمــور بهــدف   االجتمــاع مــع أولي
أطفالهــم  تطــور  علــى  إطاعهــم 
فــي جميــع مجــاالت النمــو الجســمية 
والعقليــة  واالجتماعيــة  واالنفعاليــة 

خــال الفصــل األول والثانــي.

الميــاد  أناشــيد  حفــل  إقامــة   
بالعيــد  خاصــة  هديــة  وتحضيــر 

العائلــة.  أفــراد  لجميــع 

 االجتمــاع مــع أوليــاء األمــور الراغبين 
فــي تســجيل أطفالهــم فــي الصــف 
الوطنيــة  المدرســة  فــي  األول 
قبــل  مــن  شــرح  مــع  األرثوذكســية 
للبرنامــج   )٣-1( قســم  رئيســة 

الدولــي. والبرنامــج  الوطنــي 

 دعــوة اآلبــاء أو مــن ينــوب عنهــم 
)عــم، خــال، جــد( لتحضيــر هديــة عيــد 

األم.

بعيــد  لاحتفــال  األمهــات  دعــوة   
مجموعــة  كل  قامــت  حيــث  األم 
صفيــة بتقديــم األغانــي والرقصــات 

الصفيــة. الغــرف  داخــل 

 دعــوة اآلبــاء أو مــن ينــوب عنهــم 
اليــوم  نشــاط  فــي  للمشــاركة 

الرياضــي حيــث قــام اآلباء بمســابقات 
. أطفالهــم  بمشــاركة  رياضيــة 

 دعــوة األجــداد وأوليــاء األمــور لحفل 
األطفــال  قــدم  حيــث  موســيقي 
فقــرات موســيقية وإيقاعيــة منوعــة.

ونباتــات  بحيوانــات  نترفــق 
بيئتنــا

دور  وتقديــر  بالحيــوان  للرفــق 
لإلنســان  المفيــدة  الحيوانــات 
وللتغلــب علــى الخوف مــن الحيوانات 
والرغبــة فــي معرفــة المزيــد عنهــم 
اآلتيــة: بالنشــاطات  الروضــة  قامــت 

 زيــارة إلــى حديقــة الطيــور قامــت 
بســتان. مجموعــات  بهــا 

لرعايــة  اإلنســاني  المركــز  زيــارة   
مجموعــات  بهــا  قامــت  الحيوانــات 

. ي تمهيــد

حيــث  األليفــة  الحيوانــات  يــوم   
يتســنى لــكل طفل إحضــار حيوانات 
منزليــة وعرضهــا فــي ســاحة الروضــة 
ليتمكــن بقيــة األطفــال مــن رؤيتهــا 
والتعــرف عليهــا وتمييــز الفروقــات 

بينهــا.
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ــارة إلــى مركــز عمــان للفروســية   زي
مجموعــات  جميــع  بهــا  قامــت 

الروضــة.

للمحافظــة علــى األشــجار والنباتــات 
فــي الطبيعــة وتقديــر الجمــال فيهــا 
شــكًا ولوًنــا ورائحــًة وتقديــر فوائــد 
فــي  والرغبــة  المختلفــة  النباتــات 
المعرفــة واالســتطاع عــن النباتــات 
قامــت الروضــة بزيــارة مســتنبت جنــة 
الحدائــق جميــع مجموعــات بســتان.

َنبني شخصيات أطفالنا
إلكســاب األطفال المعــارف والمهارات 
الروضــة  قامــت  خبراتهــم  وإثــراء 

اآلتيــة: والرحــات  باألنشــطة 

 حضــور الســيرك الروســي لجميــع 
مجموعــات الروضــة وتــم دعــوة طلبة 

المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية.

الملكــي  الســيارات  متحــف  زيــارة   
بســتان. مجموعــات  لجميــع 

 زيــارة مركــز الدفــاع المدنــي لجميــع 
مجموعــات بســتان.

ــارة إلــى مكتبــة شــومان لجميــع   زي
مجموعــات تمهيــدي.

لجميــع  األطفــال  متحــف  زيــارة   
مجموعات الروضة بســتان وتمهيدي.

 عــرض ألعــاب علميــة تتعلــق بالمــاء 
وترشــيد  المــاء  ألهميــة  للوصــول 
مجموعــات  لجميــع  استهــــــــاكه 

. الروضــة 

المدرســة  فــي  األول  الصــف  زيــارة   
لجميــع  األرثوذكســية  الوطنيــة 
مجموعــات تمهيــدي وذلــك بهــدف 
التعــرف وتكويــن ألفــة بيــن األطفــال 
معلمــات،  )إدارة،  المدرســة  وبيئــة 

صفيــة(. غــرف 

ميشــيل  بمســابقة  المشــاركة   
ســنداحة لإلبــداع األدبــي فــي اللغــة 
أطفــال مجموعــات  لجميــع  العربيــة 
الســيدة  قامــت  حيــث  تمهيــدي 
شــهادات  بتوزيــع  ســنداحة  نرميــن 
مشــاركة وقصــص لجميــع األطفــال 

المشــاركين.

احتفاالتنا
إلدخــال البهجــة والفــرح فــي نفــوس 
الروضــة  تحتفــل  األحبــاء  أطفالنــا 
ســنوًيا بجميــع األعيــاد. وقــد نظمــت 

اآلتيــة: االحتفــاالت  الروضــة 

 االحتفال بعيد األضحى من خال:

مختلفــة  فنيــة  بأعمــال  القيــام 
العيــد  خــروف  شــخصية  وحضــور 

التذكاريــة. الصــور  وأخــذ 

المجيــد  الميــاد  بعيــد  االحتفــال   
أطفــال  جميــع  تصويــر  خــال:  مــن 
مــع  الماريــوت  فنــدق  فــي  الروضــة 

العيــد. شــجرة  و  ســانتا 

)عمــو  برفقــة  كلــوز  ســانتا  حضــور 
علــى  الهدايــا  وزع  حيــث  شــادي( 
األطفــال بعــد أن قــدم عــرض تضمــن 
ورقصــات  الميــاد  عيــد  أناشــيد 

منوعــة.

 االحتفال بعيد المحبة.

احتفــاالت عيــد الفصــح المجيــد مــن 
لجميــع  العيــد  بيــض  جمــع  خــال: 
وجبــة  وتنــاول  الروضــة  مجموعــات 
الضاحيــة  حديقــة  فــي  اإلفطــار 

األمــور. أوليــاء  بمشــاركة 

لمشــاركة  العيــد  أرنــب  حضــور 
حيــث  بالعيــد  فرحتهــم  األطفــال 
ــع بيــض شــوكوالتة علــى  قــام بتوزي

األطفــال. جميــع 

لجنة البناء واألماك

الفنيــة  األمــور  لدراســة  االجتماعــات  مــن  عــدًدا   2٠17 عــام  خــال  اللجنــة  عقــدت 
والهندســية المتعلقــة بالجمعيــة ومؤسســاتها التربويــة، وقــد كانــت نتائــج هــذه 
االجتماعــات واألعمــال المواكبــة لهــا مــن قــرارات وتوصيــات ودراســات كمــا يلــي:

في مجال التطوير والتحديث:
 متابعــة تصميــم مدخــل مدرســة الشميســاني مــن حيــث تنظيــم دخــول الطلبــة 
والمعلميــن والمراجعيــن، وأماكــن انتظــار األهــل الســتام أبنائهــم، آخذيــن بعيــن 
االعتبــار الســامة العامــة والمراقبــة اإللكترونيــة لجميــع مداخــل وأســوار المدرســة. 
كمــا يتــم متابعــة تصميم كافيتيريا حديثة للمدرســة بشــقيها الشــتوي والصيفي 

مــن حيــث توفيــر صالــة وتــراس خارجــي مجــاور مــع مــا يلــزم مــن تجهيــزات خاصــة.

  متابعــة دراســة وإحضــار عــروض تجهيــز المســرح الجديــد فــي المبنــى الثقافــي 
الرياضــي، وهــي اآلن جاهــزة للبــدء بالتشــطيبات الازمــة.

ــى صديقــة  ــة إل ــل أبنيــة الجمعيــة ومؤسســاتها التربوي   اســتكمال خطــط تحوي
 PV للبيئــة حيــث بعــد االنتهــاء مــن تركيــب وتشــغيل خايــا الطاقــة الشمســية
العــام اســتبدال مصابيــح  تــم هــذا  الماضــي،  العــام  الشميســاني  فــي مدرســة 
اإلنــارة بمصابيــح توفيــر الطاقــة LED فــي روضــة وهبــة تمــاري وجــاري العمــل علــى 
اســتدراج عــروض الســتبدال مصابيــح اإلنــارة فــي الجمعيــة ومدرســة الشميســاني 

ومدرســة األشــرافية.

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
م. جبرائيل عوض
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مشاريع  جديدة:
أرض أم الكندم:

 قامــت اللجنــة وبنــاء علــى توجيهــات مــن الهيئــة اإلداريــة وبعــد أن تــم إعــداد مخطط طبوغرافيــا لكامل األرض البالغة مســاحتها 
18٠ دونًمــا تقريًبــا، بطــرح عطــاء لمكاتــب هندســية متخصصــة لعمــل دراســة تنظيــم لكامــل األرض وتحديــد االســتثمار األمثــل لهــا، 

وقــام المكتــب الفائــز بإنهــاء الدراســة وتقديمهــا ألمانــة عمــان ألخــذ؛ الموافقــة علــى التنظيــم المقترح.

في مجال الصيانة:
 متابعة أعمال الصيانة الدورية في منشآت ومرافق الجمعية ومؤسساتها التربوية كافة.

 العمل جار لصيانة المبنى التجاري ليصبح الئًقا الستقبال عروض التأجير.

أعمال أخرى:
 بنــاء علــى تعليمــات وزارة التربيــة والتعليــم بخصــوص مســاحات الماعــب المطلــوب تواجدهــا فــي مدرســة األشــرفية، قامــت 
الهيئــة اإلداريــة ممثلــة برئيــس لجنــة البنــاء واألمــاك باالتفــاق مــع نــادي األرمــن المجــاور للمدرســة واســتئجار ملعــب كــرة الســلة 
لديهــم، كمــا تــم ربــط الملعــب مــع مبانــي المدرســة بممــر مــع غطــاء  حديــدي النتقــال الطلبــة مــن وإلــى الملعــب آخذيــن باالعتبــار 

متطلبــات الســامة العامــة كافــًة.

لجنة اإلعفاءات
ــات  ــد مــن طلب ــة اإلعفــاءات ســبع جلســات ناقشــت مــن خالهــا العدي عقــدت لجن
الحصــول علــى إعفــاءات وأمــور أخــرى متعلقــة بعمــل اللجنــة. مــن أهــم إنجــازات 

اللجنــة لهــذا العــام:

 إقرار تعليمات منح اإلعفاءات لطلبة المدرسة الوطنية األرثوذكسية.

 التخطيــط واإلشــراف علــى معونــة الشــتاء التــي تقــدم ســنوّيا للعائــات المحتاجــة 
وعددهــم يزيــد علــى 47٠ عائلــة، وذلــك بعــد دراســة وضــع العائلــة والتأكــد منــه مــن 

قبــل الباحثــة االجتماعيــة مــن خــال الزيــارات الميدانيــة. 

 جمــع التبرعــات الماديــة للطلبــة المحتاجيــن لتســديد أقســاطهم المدرســية 
وذلــك بعــد منحهــم اإلعفــاء ، وقــد بلغــت قيمــة التبرعــات لعــام 2٠16/ 2٠17 أربعيــن 

ــا. ألــف دينــار تقريًب

 نشــر مبــادرة القيــام بتبنــي طالــب أو أكثــر مــن األســر ذات الدخــل المحــدود؛ 
لتســديد الرســوم الدراســية أو المســاهمة فــي تســديد جــزء منهــا وقــد تــم تبنــي 

)2٠( طالًبــا لهــذا العــام.

 منــح بعثــات جامعيــة لخريجــي مدرســة األشــرفية مــن قبــل فاعــل خيــر، وقــد بلــغ 
عــدد مســتحقيها لهــذا العــام ســبعة طــاب.

  منــح اإلعفــاءات للكهنــة غيــر العامليــن حســب قانــون الجمعيــة وقــد بلغــت قيمــة 
اإلعفــاءات لهــذا العــام خمســة عشــر ألًفــا و أربعمئــة وســبعين ديناًرا.

تماشــّيا مــع األهــداف الرئيســية للجمعيــة والمتمثلــة باألخــذ بأيــدي فئــة الطلبــة غيــر 
المقتدريــن مــن أبنائنــا وبناتنــا علــى مقاعــد الدراســة. اعتمــدت لجنــة اإلعفــاءات آليــة 
تتصــف بالمنهجيــة والشــفافية يتــم مــن خالهــا تقييــم كل حالــة تتقــدم بطلــب 

المســاعدة تتمثــل باآلتــي:

المقرر: 
نهى شنوده

نائب المقرر:
سيتا غاوي

األعضاء:
األب قسطنطين قرمش

األب إبراهيم دبور
أ. صليبا امسيح

جورج مشحور
ديانا الكور
مازن مريبع

إنصاف كرادشه
عماد عويس

عطااهلل المصري
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  تقديــم طلــب اإلعفــاء علــى نموذج 
خــاص مــن قبــل ولــي أمــر الطالــب 

أوالطالبــة فــي مقــر الجمعيــة.

ألوليــاء  ميدانيــة  لزيــارة  الترتيــب   
األمــور مــن قبــل الباحثــة االجتماعيــة 
وتعبئــة االســتبانة الخاصــة بالدراســة 

والوثائــق المطلوبــة.

 التوقيــع مــن قبــل ولــي األمــر علــى 
لعمــل  للجمعيــة  تفويــض  نمــوذج 
فــي  الازمــة  والتحريــات  اإلجــراءات 
بالمعلومــات  االقتنــاع  عــدم  حــال 
الحقيقــة. إلــى  للوصــول  المقدمــة 

األمــر  ولــي  اعتــراض  حــال  فــي    
علــى قــرار اللجنــة يســمح لــه بتقديــم 
واحــدة  ولمــرة  اســترحام  طلــب 
فقــط؛ إلعــادة النظــر فــي قــرار طلــب 
اإلعفــاء ، وتتــم الدراســة مــرة ثانيــة 
للوصــول إلــى القــرار المناســب.  فــي 
حــال الموافقــة علــى اإلعفــاء تحــدد 
المفعــول  ســاري  يكــون  و  نســبته، 
لســنة دراســية واحــدة ويعــاد النظــر 

بــه فــي كل ســنة الحقــة.

األقســاط  اإلعفــاءات  تشــمل   
ــزي المدرســي ورســوم  المدرســية، ال

لبــاص. ا

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

2٠16/2٠15

89
.67

1

57
.68

5

لجنة العضوية واالتصال

عقدت لجنة العضوية واالتصال عدة اجتماعات، وكان من أبرز ما نسبت به وتمت 
الموافقة عليه من قبل الهيئة اإلدارية ما يلي:

 تحويل عشرين عضًوا مؤازًرا إلى عامًا.

 قبول تسعة وعشرين عضًوا مؤازًرا.

 إزالــة عضويــة ثاثــة وأربعيــن عضــًوا عامــًا؛ لعــدم أدائهــم اللتزاماتهــم الماليــة 
للجمعيــة حســب النظــام و/أو بســبب الســفر، و/ أو لعــدم رغبتهــم فــي االســتمرار، 

وإلعطــاء الفرصــة للشــباب.

الشــتراكاتهم  المســددين  غيــر   المؤازريــن  األعضــاء  مــن  عــدد  عضويــة  إزالــة   
عضــًوا  1٣8 وعددهــم  طويلــة  لســنوات 

 تكليف شركة شنودي بتحديث برنامج العضوية.

مقـرر اللجنة:
م. إميل الغوري

نائب المقرر:
سيتا غاوي

األعضـــــاء:
جورج مشحور
إبراهيم نينو

سهيل سلطي
رامي شعبان

شروق حمارنه
رنى سنداحه

رانيا المنى
فوميا العيسى

فاديا حداد
نبيل شنودي 

رانية عكاوي
فوزي شنوده

مها خياط
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عقــدت اللجنــة عــّدة اجتماعــات بحثــت خالهــا األمــور المدرجــة علــى جــداول أعمالهــا، 
و نّســبت إلــى الهيئــة اإلدارّيــة بشــأنها التوصيــات المناســبة، كمــا وعملــت أيًضــا 
ــة باإلشــراف علــى المراكــز  ــة المتكاملــة الخاصَّ علــى تطويــر المنظومــة اإلداريَّــة والفنيَّ
ــة العمــل فــكان لهــا األثــر  ــة رفعــت مــن خالهــا الكفــاءة وفاعليَّ واللجــان الفرعيَّ

ــة، فــكان منهــا: وحيَّ اإليجابــّي علــى نشــاط مكتــب مــدارس األحــد والشــبيبة الرُّ

  متابعــة اإلجــراءات الازمــة كاّفــًة لتنفيــذ تنســيبات اللجنــة فــي ضــوء إقــرار الهيئــة 
اإلداريَّــة لهــا.

وحّية   متابعــة جميــع التقاريــر الــواردة مــن مراكــز مــدارس األحــد ومراكز الشــبيبة الرُّ
المتعلِّقة بخططها وأنشــطتها واحتياجاتها.

ــة  قــة بالمناهــج والبعثــات الجامعيَّ ــة والخطــط المتعلِّ  دراســة وإقــرار الموازنــة العامَّ
والشــتويَّة،  ــة  يفيَّ الصَّ ــات  والفعاليَّ ينــي  الدِّ التأهيــل  ودورات  الاهــوت  لدراســة 

ــة لهــا. ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقــرار الهيئــة اإلداريَّ

يًصــً  مــت خصِّ صــة التــي ُنظِّ  االنتهــاء مــن السلســلة األولــى للورشــات المتخصِّ
ام مراكــز مــدارس األحــد التــي ُشــِرع العمــل بهــا مــع بدايــة العــام الماضــي بتاريــخ  لخــدَّ
ام مــدارس األحــد( حيــث ُوزِّعــت  2٠16/1/14 تحــت مســّمى )دورة إعــداد وتدريــب خــدَّ
علــى ثمانــي حلقــات لُتختتــم بتاريــخ 2٠17/2/4 مــن خــال تدريــب مكّثــف يهــدف إلــى 
ام بواقــع )49 ســاعة تدريبّية( تحت  ام جــدد وتنميــة وتطويــر مهــارات الخــدَّ إعــداد خــدَّ
ام المدرِّبيــن )تريــز الدايــخ، رؤى قاقيــش وجريــس خليفــة(، كمــا اشــترك  إشــراف الخــدَّ
ة مــن مدرســَتْي الشميســاني  ــة المســيحيَّ ينيَّ فــي هــذه الــدورة معلمــو التربيــة الدِّ

ة. واألشــرفيَّ

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

مات  ة بالمخيَّ  تقييــم التقارير الخاصَّ
واألنشــطة والزيــارات لمراكــز مــدارس 

األحد والشــبيبة.

ينــي  ــْي التأهيــل الدِّ  اســتمرار دورَت
رقــم )15( و )16( وفتــح بــاب التســجيل 

لــدورة جديــدة.

طالــب  وإيفــاد  طالــب  تخريــج   
جديــد؛ لدراســة بكالوريــوس الاهــوت 
ــا الدمشــقّي  يــس يوحنَّ بمعهــد القدِّ

البلمنــد. جامعــة   -

مأدبــا   - األحــد  مــدارس  انتســاب   
لتصبــح مــن ضمــن المراكــز التابعــة  
والشــبيبة  األحــد  مــدارس  للجنــة 

ــة. وحيَّ الرُّ

 تنظيــم رحلــة مــن قبــل شــبيبة 
مــدارس  وخــدام  بطــرس  القديــس 
األحــد إلــى دولــة جورجيــا بهــدف زيــارة 
األماكــن الروحيــة والســياحية تحــت 

عنــوان »علــى درب الشــهادة«.

 تحضيــر وطباعــة 75٠ نســخة مــن 
لعــام  الســتين  الســنوّي  التقويــم 

.2٠17

أهّم منجزات اللجان المتفرِّعة 
األحــد  مــدارس  لجنــة  مــن 

ــة: وحيَّ الرُّ والشــبيبة 

لجنة المراكز:

1( مدارس األحد: 
 تنظيــم وإقامــة مســابقة اليــاس 
للفئــة  الثانيــة  الســنوّية  نينــو 
ابــع  ــفِّ الرَّ ــة الصغــرى مــن الصَّ العمريَّ
ــادس تمحــورت حــول بشــارة  إلــى السَّ
لهــا محاضرة  يــس مرقــس، وتخلَّ القدِّ
الــّرب  مــن  ة  المســتمدَّ القــّوة  عــن 
يســوع وربطهــا مــع شــعار المســابقة 

يــس مرقــس. )األســد( رمــز القدِّ

عمــل  ورشــَتْي  وإقامــة  تنظيــم   
ــم ضمــن دورة )إعــداد وتدريــب  ومخيَّ

األحــد( كاآلتــي: ام مــدارس  خــدَّ

ــة  ــنة الليتورجيَّ ورشــة عمــل  - السَّ
الوقــت. وإدارة 

ورشة عمل  - بناء الفريق                         
.(Team Building (

م - ابتدأ المشوار. مخيَّ

العــاّم  ــم  المخيَّ وإقامــة  تنظيــم    
)المرحلــة  األحــد  لمــدارس  الثانــي 
أيُّهــا  »تعــال  بعنــوان  ــطة(  المتوسِّ
ف من خاله  وح القــدس« تــمَّ التعــرُّ الــرُّ
تــه  وح القــدس، وأهميَّ إلــى أقنــوم الــرُّ
فــي حياتنــا ونتائــج حلولــه علينــا مــن 
القــدس )اإليمــان،  وح  الــرُّ خــال ثمــار 
جــاء وطــول األنــاة(  ــة، الفــرح، الرَّ المحبَّ
مــن واقــع حيــاة القديَســْين بطــرس 

وبولــس.

العــاّم  ــم  المخيَّ وعقــد  تنظيــم   
)المرحلــة  األحــد  لمــدارس  الثانــي 
د كالنِّســر  الكبــرى( بعنــوان »يتجــدَّ
ف مــن خالــه إلــى  شــبابك« تــمَّ التعــرُّ
صــاح اهلل مــع اإلنســان عــن طريــق 
 1٠2 مزمــور  ــل  وتأمُّ وتفســير  شــرح 
وعاقتــه  الســحر(  مزاميــر  )أحــد 

. تنــا بحيا

»دور  مؤتمــر  فــي  المشــاركة   
حيــاة  فــي  وس  الــرُّ يســين  القدِّ
والــذي  الجديــد«  الجيــل   - الشــباب 

روســيا.    - موســكو  عقدفــي 
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ــم العمــل  ــاج: مخيَّ ــل الت ــز جب مرك
قاعــة  فــي  المركــز  لطلبــة  العاشــر 
العــذراء  دة  الســيِّ ميــاد  كنيســة 
بعنــوان »مــا أَحــبَّ مســاكنَك يــا ربَّ 
ات تشــتاُق وتميــُل نفســي إلــى  القــوَّ
أهدافــه حــول  تمحــورت   » بِّ الــرَّ ديــاِر 
اهلل  مــن  التقــّرب  الطلبــة  تدريــب 
اة اليومّية  والكنيســة من خــال الصَّ
روح  وتنميــة  ة  الكنســيَّ والِخــَدم 
ــة والخدمــة والتعــاون وتعزيــز  المحبَّ
لكنيســتهم،  والــوالء  االنتمــاء 

الطاعــة. علــى  وتدريبهــم 

 

ة: وحيَّ 2 ( الشبيبة الرُّ
يــس  القدِّ شــبيبتي  أنشــطة 
بطــرس ووالــدة اإللــه الجامعّيــة 

والعاملــة:

 المشــاركة فــي تنظيــم االحتفــاالت 
 - الحيــاة  ينبــوع  ديــر  فــي  الدينّيــة 
ــة وموائــد  اإللهيَّ القداديــس  دبيــن، 

ــة التــي ُأقيمــت فــي الديــر. المحبَّ

 حفلــة البنجــو وُرصــد ريعهــا لدعــم 
صنــدوق المعونــة.

المجيــد  الميــاد  بعيــد  االحتفــال   
ومــا  س  المقــدَّ الفصــح  وعيــد 
كتوزيــع  نشــاطات  مــن  يشــملها 
عــن  والبحــث  الميــاد،  عيــد  هدايــا 
عيــد  شــوكوالتة  وتوزيــع  البيــض 

المراكــز. علــى  الفصــح 

كتنظيــم  روحيــة  نشــاطات   
روحّييــن  آبــاء  مــع  لاعتــراف  أّيــام 
وصــوم  الكبيــر  الّصــوم  ــام  أيَّ
ــس  ــاد، والمشــاركة فــي القدادي المي
خصوًصــا  واألعيــاد  عموًمــا  اإللهّيــة 
ديــر  عيــد  باحتفــال  والمشــاركة 

الحيــاة. ينبــوع 

اجتماعيــة  خدمــة  نشــاطات   
وزيــارة  الكنائــس  تنظيــف  كخدمــة 
دور الرعايــة لألطفــال وكبــار الســّن.

 نشاطات عامة مثل لقاءات متبادلة 
بين الفروع وزيارات الكنائس واألماكن 
ــة  ــة والكنســّية ومحاضــرات دينّي األثرّي
وتثقيفّيــة، واالحتفــال بالطلبــة الذيــن 
ــة وإقامــة البــازارات  أنهــوا الثانويَّــة العامَّ
بنجــو،  وحفــات  بهــا  واالشــتراك 
ــة  الخاصَّ ــة  يفيَّ الصَّ األنديــة  وتنظيــم 

واحتفــاالت عيــد األّم.

ــة  الثانويَّ المرحلــة  فــرق  نشــاط   
عنــوان  تحــت  الشميســاني  بمركــز 
ــة( حرًصا على تشــجيع  )منفعــة روحيَّ
ة. ويتّم  ة واآلبائيَّ قــراءة الكتب الروحيَّ
اختيــار كتــاب مناســب لقراءتــه فــي 
دة ثــمَّ مناقشــته  فتــرة زمنيــة محــدَّ
اســتضاف  وقــد  روحــّي.  أب  مــع 
قــدس األرشــمندريت خريســتوفورس 
ديــر  فــي  المشــاركين  عطــاهلل 
الحيــاة  ينبــوع  العــذراء  الســيدة 
الماحظــات  عــن  ليجيــب  مرتيــن؛ 
واالستفســارات المطروحــة مــن قبــل 
الكتابيــن  عــن  والطلبــة  ام  الخــدَّ
وأب  وســجين  كاهــن  أرتينــي  )األب 
أضرمــت  التــي  و)الشــعلة  روحــّي( 

قلبــي(. فــي 

مــات صيفّيــة    تنظيــم وإقامــة مخيَّ
خاّصــة بالمراكــز وتشــمل:

ــم  المخيَّ الشميســاني:  مركــز 
الكبــرى  بالمرحلــة  الخــاّص  الّصيفــّي 
بعنــوان )آلخــر نفــس( داعيــن معهــم 
  - األحــد  مــدارس  مركــز  للمشــاركة 
جبــل التــاج . تمحــور مضمونــه حــول 
جــاء واإليمــان. ــة، الرَّ ثــاث فضائــل: المحبَّ

الّســنة  بــرأس  الســنوّي  االحتفــال   
يســوع  ربِّنــا  وختانــة  الشــرقّية 
يس باسيليوس  المســيح وعيد القدِّ
الكبيــر وقطــع كعكــة فاســولبيتا.

والفصــح  الميــاد  معونــة  توزيــع   
ــة بالشــبيبة  ومعونــة العــذراء الخاصَّ

المحتاجــة. العائــات  علــى 

  خدمــة تجليــد الكتــب المدرســّية 
لطلبة مدرسة الشميســاني وبسعر 

رمــزّي.

فــي  ــنوّي  السَّ يفــّي  الصَّ ــم  المخيَّ  
قبــرص بعنــوان »علــى درب البشــارة« 
ام  خــدَّ مــن  مجموعــة  وبمشــاركة 

األحــد. مــدارس 

فيلــم  إعــداد  علــى  العمــل   
ــث  »شــيزوفرينيا العصــر« الجــزء الثال
ــنة  ليتــّم عرضــه باحتفــال رأس السَّ

.2٠18 ة  الشــرقيَّ

الترتيــل  دورة  مــن  االنتهــاء   
ــة  التحضيريَّ للمرحلــة  البيزنطــي 
ة عــام كامــل،  والتــي اســتمرت لمــدَّ
ومــن خــال نتائــج هــذه الــدورة قامــت 
ــة بتبنــي تعليــم ثاثــة مــن  الجمعيَّ
الســتكمال  قيــن  المتفوِّ الطلبــة 

ورة علــى  مــة مــن الــدَّ المرحلــة المتقدِّ
لثــاث  ستســتمّر  والتــي  حســابها 

أعــوام.

يــس  القدِّ شــبيبة  أنشــطة 
: ء قــا ر لز ا - س جيو ر جيو

  المشــاركة فــي تنظيــم االحتفــاالت 
 - الحيــاة  ينبــوع  ديــر  فــي  الدينّيــة 
ــة  وموائــد  دبيــن ، القداديــس اإللهيَّ

ــر. ــة التــي أقيمــت فــي الدي المحبَّ

  حفل عيد األّم.

الفصــح  لعيــد  الســنوّي  البــازار   
. لمجيــد ا

لجنة المناهج:
 االنتهــاء مــن تأليــف كتــاب التربيــة 
ابــع  الرَّ ــفِّ  للصَّ ة  المســيحيَّ ــة  ينيَّ الدِّ
ــا فــي  وإصــداره، ويتــّم تدريســه حالّيً

مدارســنا.

 االنتهــاء مــن تأليــف كتــاب التربيــة 
ــفِّ الخامــس  ة للصَّ ــة المســيحيَّ ينيَّ الدِّ
ــا فــي مرحلــة التصميــم. وهــو حالّيً

الثانيــة  الطبعــة  تنقيــح وطباعــة   
ة  ة المســيحيَّ ينيَّ من كتاب التربية الدِّ

ل. ــفِّ األوَّ للصَّ

 اعتمــاد جميــع إصــدارات اللجنــة من 
ة  المســيحيَّ ــة  ينيَّ الدِّ التربيــة  كتــب 
إلــى  ل  األوَّ مــن  فــوف  للصُّ كمنهــاج 
اســع فــي مــدارس  ــفِّ التَّ ــع والصَّ اب الرَّ
األرثوذكــس  وم  الــرُّ ــة  بطريركيِّ

أخــرى. ومــدارس 

لجنــة خريجــي دورات التأهيــل 
ينــي: الدِّ

أضــواء  علــى  أمســية  تنظيــم   
»حكواتــي  بعنــوان  الميــاد  شــموع 
فيهــا  روى  بربــارة«.  زمــن  مــن 
بربــارة  الشــهيدة  قصــة  الحكواتــي 
نــت محاضــرة  ق. وتضمَّ بأســلوب شــيِّ
القداســة«. »طريــق  بعنــوان  ــة  روحيَّ

الراقديــن  عــن  أمســية  تنظيــم   
ّب تحــت عنــوان »ألنَّ الحيــاَة لــي  بالــرَّ

ِرْبــٌح«  والَمــوَت  الَمســيُح  هــَي 
نــت محاضــرة وعــرض  )فــي 21:1(. تضمَّ
تحضيــر  ــة  كيفيَّ قصيرعــن  لفيلــم 
وصــاة  »القربانــة«  التقدمــة  خبــز 
التريصاجيــون »صــاة النياحــة« عــن 
أرواح الراقديــن الذيــن ســبقونا علــى 

القيامــة. رجــاء 
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عدد المرشدينعدد الطلبةالمركز

18824الشميساني
7514التاج
874ماركا

9215صافوط
488أبو نصير
244الوهادنة

1441٠مأدبا
885عنجرة
1491٠الزرقاء

92٣الشبيبة الجامعية - الشميساني
711الشبيبة الجامعية - الزرقاء

151الشبيبة الجامعية - جبل التاج
1٠7٣99المجموع

اس اإللهــّي فــي كنيســة القديــس  نــت االشــتراك بالقــدَّ  تنظيــم زيــارة إلــى محافظــة عجلــون ضمــن نشــاط »اعــرف كنيســتك« تضمَّ
جيورجيــوس - عنجــرة، وشــرًحا موجــًزا عــن تاريــخ الكنيســة مــن قبل راعي الكنيســة قدس اإليكونوموس جراســيموس طاشــمان، 

وزيــارة إلــى منطقــة مــار إلياس.

 تنظيــم لقــاء خريجــي دورات التأهيــل الدينــي الســنوّي الثالــث عشــر تحــت عنــوان »اإليمــان الــذي يعمــل بالمحبــة« )غــا 6:5( ، 
حيــث اجتمــع العديــد مــن خريجــي وخريجــات الــدورات فــي لقــاٍء جميــٍل حضــره لفيــف مــن الكهنــة األجــّلاء الذيــن تخّرجــوا مــن هــذه 
ــدروع  ــع ال ــه توزي ــّم خال ــى عــدد مــن الدارســين فــي الدورتيــن الحاليتيــن رقــم )15( و )16(. وت ــة إل ــدورات أو َدرَّســوا فيهــا باإلضاف ال

ــة علــى خــّدام مــدارس األحــد الذيــن تجــاوزت ســنوات خدمتهــم العشــر ســنوات. التكريمّي

ــة الثقافــة والتعليــم  ــة التابعــة لجمعيَّ وحيَّ ام  فــي مراكــز مــدارس األحــد والشــبيبة الرُّ فيمــا يلــي كشــف بأعــداد المخدوميــن والخــدَّ
ة: األرثوذكسيَّ

لجنة صندوق التأمين الصحي

مقـرر اللجنة:
د. ماهر زبانة

األعضـــــاء:
د.عودة السلمان

النا نينو 
زها نينو

ميمي سابا
سامر ضبيط

بلــغ إجمالــي عــدد المشــمولين بصنــدوق التأميــن الصحــي كمــا فــي ٣1/2٠17/8 
)4٣1( أربعمئــة وواحــد وثاثيــن منتفًعــا منهــم )177( موظًفــا و )254( مشــترًكا مــن 

أفــراد عائاتهــم.

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه أعــداد المنتفعيــن مــن الصنــدوق خــال فتــرة األربعــة 
أعــوام الســابقة:

2٠14/2٠1٣

٣92

428

44٣

4٣1

٣9٠

41٠

4٣٠

45٠

2٠15/2٠14 2٠16/2٠15 2٠17/2٠16
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وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إدخال منافع إضافية على نظام التأمين الصحي خال هذا العام شملت ما يلي:

    إضافــة عمليــات قســطرة القلــب شــاملة الشــبكة للحــاالت المشــمولة بالتأميــن علــى أن ال تتجــاوز ٣٠٠٠ دينــار فــي العــام الواحــد 
مــن كامــل الســقف الســنوي لعمليــات القلــب والبالــغ 5٠٠٠ دينــار للمنتفــع الواحــد.

 شــمول الحــاالت الطارئــة التــي تراجــع غــرف الطــوارئ فــي المستشــفيات مباشــرة )كمريــض خارجــي مــن حيــث التغطيــة كاملــة 
حســب الئحــة األجــور المعتمــدة مــع اســتثناء وصفــة الخــروج(

الواردات: 
بلغــت إجمالــي واردات الصنــدوق حتــى تاريــخ 2٠17/8/٣1 مبلــغ )5٣,877( ثاثــة وخمســين ألًفــا وثمانمئــة وســبعة وســبعين دينــاًرا 

وحســب التفاصيــل اآلتيــة:

المبلغ )بالدينار(البيان

26,581اشتراكات المنتفعين

26,581مساهمة الجمعية في صندوق التأمين الصحي

715 استرداد مطالبات لقاء معالجات للمنتفعين غير مغطاة في التأمين

5٣,٨77إجمالي واردات الصندوق كما هي في ٨/٣1/2017

النفقات:
بلــغ إجمالــي النفقــات التــي تحملهــا الصنــدوق حتــى 2٠17/8/٣1 مبلــغ  )51,752( واحــد وخمســين ألًفــا وســبعمئة واثنيــن وخمســين 
دينــاًرا، كمــا بلغــت قيمــة المطالبــات قيــد المراجعــة عــن معالجــات خاضعــة للتدقيــق مــع شــركة إدارة التأميــن مبلــغ )1,464( دينــاًرا  

وحســب التفاصيــل اآلتيــة: 

الوفر:
نتيجة لما تقدم يكون الوفر الصافي للفترة المنتهية بتاريخ 8/٣1/ 2٠17 مبلغ )2,125(  ألفين ومئة وخمسة وعشرين ديناًرا. 

المبلغ )بالدينار(البيان

4524,798 حالة مدخلة  الى المستشفيات

6917,٣4٠ حالة مراجعة أطباء

66118,822 حالة فحوصات مختبر وصور شعاعية وتحاليل وعمليات صغيرة ومراجعات طوارئ

2,16٠أتعاب إدارة التأمين

99المصاريف البنكية

5٣,219إجمالي النفقات شاملة المطالبات قيد المراجعة

)1,467()-( قيمة المطالبات قيد المراجعة 

51,752إجمالي نفقات الصندوق كما هي في ٨/٣1/2017
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لجنــة التخطيــط االســتراتيجي وتنميــة 
الموارد

قامــت اللجنــة فــي الــدورة الحاليــة بمتابعــة القــرارات والنشــاطات المتعلقــة بالــدورة 
الســابقة، وكان مــن أهــم إنجــازات اللجنــة لهــذا العــام:

والتــي  اإلداريــة  الهيئــة  مــن  عليهــا  الموافــق  االســتراتيجية  تحديــث  متابعــة   
اعتمــدت كنقطــة انطــاق لتنميــة مــوارد الجمعيــة ومؤسســاتها التربويــة باالعتمــاد 

علــى أســس علميــة وتنســيق مبرمــج مــع كافــة لجــان الجمعيــة.  

 إقامــة حفــل كبيــر لخريجــي المدرســة الوطنيــة األرثوذكســية، تحــت إشــراف اللجنــة 
وبدعمهــا، حضــره أكثــر مــن 5٠٠ خريــج مــن خريجــي الفتــرة مــن التســعينات إلــى 
ــم توجيههــا  ــى جمــع تبرعــات ت ــًرا أدى إل ــا كبي 2٠16، وقــد القــى هــذا النشــاط نجاًح
نحــو إتمــام مشــاريع متعلقــة بالمدرســة. إضافــة إلــى ذلــك فقــد اســتطاعت اللجنــة 
تحديــث البيانــات والعناويــن لهــؤالء الخريجيــن والتــي ســوف تســتخدم لاتصــال 
بهــم وبغيرهــم مــن الخريجين؛ لخلق شــراكة اســتراتيجية بيــن الخريجين والجمعية 

والمدرســة.

  إنجــاز الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة وهــو www.oes.org.jo  وســيتم إطاقــه 
خــال الفتــرة القصيــرة القادمــة، ومــا زال العمــل جارًيــا علــى إنجــاز الموقــع اإللكترونــي 
الخــاص بالمدرســة الوطنيــة األرثوذكســية الشميســاني واألشــرفية وروضــة وهبــة 

تمــاري.

مقـرر اللجنة:
خليل نصر

نائب المقرر:
د. ماهر زبانة

األعضـــــاء:
جورج مشحور
جورج أبوخضر

غسان نقل
سمير منصور

طارق الكور
دينا رعد

 متابعــة التنســيق مــع لجنــة البنــاء واألمــاك ومــع مكتــب اتحــاد المستشــارين للحصــول علــى موافقــة أمانــة عمــان علــى المخطــط 
الشــمولي Master Plan وتنظيــم أرض أم الكنــدم. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه حصــل تقــدم ملحــوظ مــن خــال االتصاالت المســتمرة 
مــع أميــن عمــان وجهــاز األمانــة للحصــول علــى الموافقــات فــي أقصــى وقــت ممكــن، والتــي ســوف تمكــن اللجنــة مــن وضــع الخطــط 
الازمــة لتنميــة المــوارد وتمويــل هــذا  المشــروع الكبيــر والمتضمــن بنــاء مدرســة حديثــة ومشــاريع أخــرى يعــود ريعهــا علــى 

الجمعيــة ومؤسســاتها آخذيــن بعيــن االعتبــار احتياجــات أطيــاف مجتمــع الجمعيــة كافــًة.

 االســتمرار فــي وضــع خطــة ألولويــات عمــل صنــدوق الهبــات )Endowment Fund(. ومــن الجديــر بالذكــر أن اللجنــة تعمــل علــى 
التكيــف مــع القوانيــن والتعليمــات المطبقــة محلّيــا ودولّيــا بخصــوص جمــع التبرعــات.
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لجنة الحاسوب االستشارية

االســتراتيجية  الخطــة  تطبيــق  فــي  باالســتمرار  الــدورة  هــذه  فــي  اللجنــة  قامــت 
الموضوعــة مــن أجــل تطويــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي الجمعيــة و 
المؤسســات التربويــة التابعــة لهــا، وعقــدت عــدة اجتماعــات مــن أجــل الوصــول إلــى 

أهدافهــا وكان مــن أبــرز إنجازاتهــا:

 تحديــد الخطــة المســتقبلية لتكنولوجيــا المعلومــات فــي المدرســة الوطنيــة 
األرثوذكســية - الشميســاني و بنــاء عليــه تــم الكشــف علــى الشــبكة اإللكترونيــة 
 Switches مــن قبــل عــدة جهــات مختصــة ترتــب عنه االتفــاق على الحاجة لتجديــد الـ
باإلضافــة إلــى الحاجــة لتركيــب Wireless فــي كامــل مدرســة الشميســاني تمهيــًدا 
العلمــي والتطبيقــات  البحــث  فــي  الطلبــة والمعلميــن  الســتخدامها مــن قبــل 

المهمــة.

 Follet مــن شــركة Destiny االشــتراك و تفعيــل العمــل علــى نظــام المكتبــات 
وتعريــف جميــع طلبــة المدرســة بهــذا النظــام، وعمــل اســم مســتخدم ورمــز دخــول 

لجميــع الطلبــة.

 تجربــة عــدة برامــج لتخــدم تواصــل المعلميــن و الطلبــة إلكترونًيــا و ذلــك للبــدء 
فــي اســتخدام هــذه التقنيــة فــي عمليــة التواصــل مــع الطلبــة؛ لحــّل الواجبــات 

المدرســية و بعــض االمتحانــات و توزيــع معلومــات للطلبــة.

 التوســع فــي تطبيــق نظــام Mobile App فــي المدرســة علــى أجهــزة الهواتــف 
الذكيــة؛ و ذلــك لاطــاع علــى  المعلومــات المدرســية التــي تهــم الطلبــة وأوليــاء 

األمــور والعامليــن.

ــر  ــب المســتمر للموظفيــن و المعلميــن علــى اســتخدام البرامــج و تطوي  التدري
مهــارات الحوســبة.

مقـرر اللجنة:
م. ميخائيل هنديله

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضاء:
م. فؤاد ساحلية

رائد ملص
نهيل صوصو

صوفي قرمش

 المتابعــة الدوريــة مــن أجــل التطويــر المســتمر ألنظمــة البرمجيــات مــن قبــل شــركة شــنودي التجاريــة و شــملت باإلضافــة للبرامــج 
الموجــودة اســتحداث وتفعيــل البرامــج اآلتية:

برنامــج لحفــظ معلومــات ســلوك الطلبــة، وقــد تــم عقــد دورة لجميــع مشــرفي النظــام؛ لتدريبهــم علــى اســتخدامه وتــم البــدء 
بتطبيقــه بشــكل فعــال.

برنامج لحفظ معلومات النشاطات والحوافز للطلبة، وقد تم عقد دورة تدريبية عليه للفئات المعنية بتطبيقه في المدرسة.

 إعداد تصميم جديد لشهادات الطلبة في القسم 1-٣ وتوزيع  الشهادات بالـ E-mail على أولياء األمور.

 التوسع في استخدام األجهزة اإللكترونية واستبدال األجهزة القديمة بأخرى حديثة وبناء عليه تم ما يلي:

شراء ٣٠ جهاز حاسوبDesktop لمدرسة الشميساني بدل األجهزة القديمة لمختبر الحاسوب في القسم 8-6.

شراء ٣ أجهزة حاسوب  Desktop لمدرسة الشميساني لـ غرفة الـ »MUN« و مختبر العلوم و مكتبة االبتدائي.

شراء 28 جهاز حاسوب Desktop لمدرسة األشرفية؛ الستخدامها في مختبر الحاسوب.

شراء 24 جهاز laptop  للمعلمين في مدرسة الشميساني.

تركيب 1٠ أجهزة data Show  لمدرسة الشميساني لبعض الغرف التي ال يتوفر فيها هذا الجهاز.

.IB وأخرى لمسؤولة قسم الـ MUN واحدة لـ مسؤولة الـ Laser شراء طابعتين
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 اللجنة الثقافية

تهــدف اللجنــة الثقافيــة إلــى تزويــد أبنــاء مجتمعنــا بالثقافــة والمعــارف فــي الحقــول 
المجــاالت، وتقــوم  مــن  والعلــوم وغيرهــا  والفنــون  واآلداب  الدينيــة واالجتماعيــة 
»رســالة  الشــهرية  نشــرتها  خــال  مــن  ومؤسســاتها  لجانهــا  أنشــطة  بتوثيــق 
األعضــاء  طاقــات  واســتثمار  والتنــوع  بالشــمولية  أنشــطتها  وتتميــز  المحبــة«، 
والخريجيــن والمعلميــن والتنســيق مــع المؤسســات الشــقيقة لتحقيــق أهدافهــا 

الثقافيــة.

تلعــب دوًرا فــي نشــر المعرفــة فــي مختلــف المجــاالت الثقافيــة عــن طريــق تنظيــم 
أنشــطة ولقــاءات وتحريــر وإعــداد النشــرَة الثقافيــِة الشــهرية للجمعيــة »رســالَة 
المحبــة«، والتــي تتضمــن أهــم أخبــار الجمعيــة مدارســها وزوايــا روحيــة وأدبيــة 

وعلميــة ثابتــة.

عقدت اللجنة الثقافية عدة اجتماعات ومن أبرز إنجازاتها:
 إصدار 12 عدًدا من نشرة رسالة المحبة تضمنت:

لقاءات مع كل من:

السيد عيسى عبداهلل حمارنه والسيدة عبا إبراهيم حمارنه

الطالب يوسف عوني أبو الليل الباحث المبدع

الطالبة جود أيهم النجار بمناسبة قبولها في جامعة هارفرد

مقـرر اللجنة:
الياس نينو

نائب المقرر:
أ.د. يوسف المسنات

األعضاء:
أ. سالم نجمة

م. جابي عوض
د. عودة السلمان

م. يوسف هنديلة
ندين النمري عكاوي

الخريج المهندس ليث عقل بلتاجي »اللقاء عبر السكايب«

 اإلعان عن أنشطة الجمعية ولجانها المختلفة وعن أخبار المدارس والروضة واألنشطة االجتماعية األخرى.

و تقوم اللجنة الثقافية بتحميل أعداد رسالة المحبة شهرّيا على موقع التواصل االجتماعي الخاص بها:
http://web.facebook.com/Groups/330184267103467 

 تنظيــم وعقــد محاضــرة ثقافيــة بعنــوان: )التحديــات المســتقبلية وســبل مواجهتهــا فــي األردن( قدمهــا معالــي المهنــدس 
ســمير حباشــنة، وزيــر الداخليــة األســبق، الســبت 22/2٠16/1٠ 
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لجنة توثيق تاريخ الجمعية

ــخ 2٠16/5/9، قــرار رقــم 1٣/12 تشــكيل لجنــة وتكليفهــا  ــة بتاري قــررت الهيئــة اإلداري
الســير فــي إعــداد المــادة الخاصــة بكتــاب توثيقــي متميــز يوضــح تاريــخ جمعيــة 
الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية منــذ التأســيس، ويوضح إنجازاتهــا المتميزة وطنّيا 
وأرثوذكســّيا فــي تاريــخ األردن ورعايتهــا للتعليــم والنهضــة األرثوذكســية، ويســلط 
الضــوء علــى المؤسســين وجميــع مــن عمــل بالجمعيــة مــن هيئــات إداريــة وأعضــاء 
بتكليــف  اللجنــة  قامــت  وقــد  ومتبرعيــن.  وداعميــن  ومؤازريــن  ولجــان  عامليــن 
م. يوســف هنديلــه بإعــداد المــادة المتعلقــة بالكتــاب حيــث عقــدت اللجنــة عــدة 
ــور  ــة الدكت ــة لمتابعــة إعــداد النــص كمــا وكلفــت اللجن اجتماعــات رئيســية وفرعي
ــور يوســف  ــاب واألســتاذ الدكت ــف بالمشــاركة فــي تدقيــق وإخــراج الكت جــورج طري
مســنات بالتدقيــق اللغــوي للنــص ليكــون بالمســتوى الائــق مــن النواحــي كافــة.

يشمل الكتاب أربعة فصول على النحو اآلتي:

مقـرر اللجنة:
اإليكونومس قسطنطين قرمش

األعضاء:
الياس نينو

م. عازر فانوس
د.عودة الحلتة

أ.د. يوسف مسنات
فوزي شنوده

أ. صليبا امسيح
موسى سنداحه
عطا اهلل هنديله

جمعيــة  تأســيس  األول:  الفصــل 
الثمانــي،  ولجانهــا  األحــد  مــدارس 
عــام  األول  األساســي  النظاميــن 
عــن  ونبــذة   ،2٠1٠ والحالــي   1957
الهيئــة  وأعضــاء  الجمعيــة  رؤســاء 
أعضــاء  مــن  وغيرهــم  التأسيســية 
ممــن  الســابقين  اإلداريــة  الهيئــات 
أجريــت معهــم لقــاءات، باإلضافــة إلى 
نظــام إنشــاء فــروع الجمعيــة ونظــام 

والاهوتيــة. العلميــة  البعثــات 

الفصــل الثاني: المؤسســات التربوية  
ولغايــة  تأسيســها  منــذ  للجمعيــة 

عــام 2٠16.

الهيئــات  إنجــازات  الثالــث:  الفصــل 
اإلدارية المتعاقبة و اللجان الرئيســية 

الحاليــة األربــع عشــرة.

الفصــل الرابــع: دور الجمعيــة الدينــي والثقافــي واالجتماعــي ويشــمل موضوعــات متعــددة منهــا: البعثــات الاهوتيــة، برنامــج 
التأهيــل الدينــي، إصــدارات الجمعيــة، مســابقات علميــة وثقافيــة، سندســموس، عاقــة الجمعيــة بالرئاســة الروحيــة والمؤسســات 

المحليــة والعربيــة، وأخيــًرا طموحــات وخطــط مســتقبلية.

ــة خــال ســتة عقــود  ــارزة فــي مســيرة الجمعي ــى موجــز عــن محطــات ب ــة إل ــاب عــدة ماحــق وجــداول، باإلضاف كمــا ويشــمل الكت
موثقــة بالصــور لمناســبات عــدة تظهــر أهــم األحــداث خــال مســيرة الجمعيــة.
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اللجنة االجتماعية والنسائية

و  االجتماعيــة  اللجنــة  عمــر  إن    
الثقافــة  جمعيــة  فــي  النســائية  
عمــر  مــن  األرثوذكســية  والتعليــم 
الجمعيــة، وقــد تعاقــب عليهــا أقــدر 
الســيدات اللواتــي عملــن وضحيــن 
وجهدهــن  وقتهــن  مــن  وأعطيــن 
الكثيــر.  وتهــدف اللجنــة كمــا غيرهــا 
مــن لجــان الجمعيــة،  لجمــع الشــمل 
تهــدف  والمســاعدة، كمــا  والمحبــة 
إلــى ضــم الســيدات اللواتــي يقدمــن 

جليلــة. خدمــات  للجمعيــة 

   تجتمــع اللجنــة االجتماعيــة  األربعــاء 
مــن كل أســبوع وتهــدف إلــى إقامــة 
والرحــات  والمحاضــرات  الحفــات 
لزيــارة األماكــن األثريــة والدينيــة. وقــد 
عقــدت 42 اجتماًعــا خــال هــذا العــام.

النســائية  اللجنــة  تجتمــع  كمــا   
وتعمــل  أســبوع،  كل  مــن  الثاثــاء 
بنشــاط إلنجــاز أشــغال يدويــة مميزة، 
وللتحضيــر لبــازار الجمعيــة الســنوي. 
ــا خــال هــذا  وقــد عقــدت ٣5 اجتماًع

العــام.

مقـرر اللجنة:
سيتا غاوي

نائب المقرر:
نهى شنوده

أعضاء اللجنة االجتماعية:
كرادشــة،  إنصــاف  عــكاوي،  ناديــا 
فينــان،  كلوديــت  زبانــة،  فيوليــت 
ســكاب،  رائــدة  ثيــودوري،  هيلــدا 
فــدوى ســلفيتي، ســامية أبــو خضــر، 
زينــا شــرايحة، فريــدة عــكاوي ، أديــل 
الصنــاع، روجينــا عبــد النــور، جلوريــا 

شــنودي فــدوى  ثيودوســي، 

أعضاء اللجنة النسائية:
ميمــي ســامة، روز فاشــة، جورجيــت 
فريــدة  صوصــو،  مــاري  صوصــو، 
غنــدور، تريــز جوعانــة، فيــرا خميــس، 

ملــص. نهــى  النمــس،  ســلوى 

التــي مــرت علــى     نظــًرا للظــروف 
و  االجتماعيــة  اللجنــة  أنشــطة 
القليلــة  األعــوام  خــال  النســائية 
نشــاط  علــى  وخاصــة  الســابقة، 
الرحــات  أصبحــت  فقــد  الرحــات،  
المحليــة  الرحــات  علــى  تقتصــر 
رحــات  توقفــت  أن  بعــد  فقــط،  
ســيدة صيدنايــا ومعلــوال،  ممــا أدى 
إلــى تدنــي دخــل اللجنــة والــذي بلــغ 
ســبعة   )7,777( نحــو  العــام  لهــذا 
آالف وســبعمئة وســبعة وســبعين 

دينــاًرا.

    انبثقــت لجنــة الشــبيبة النســائية 
اللجنــة االجتماعيــة والنســائية   عــن 
أوالدهــن  ســيدات  مــن  وتتكــون 
المدرســة. وقــد حققــت  طلبــة فــي 
نحــو  قيمتــه  إيــراًدا  اللجنــة  هــذه 
وواحــد  ومئــة  آالف  ســبعة   )7,1٣1(
وثاثيــن دينــاًرا مــن عــدة نشــاطات 
بريــع  بالتبــرع  تقــوم  و  بهــا،  قامــت 
أنشــطتها لصالــح صنــدوق التكافــل 
ومعونــة الشــتاء وتســديد أقســاط 

الطلبــة.

لجنة الشبيبة النسائية

اللجنــة  عــن  منبثقــة  لجنــة  هــي 
أهــم  ومــن  والنســائية  االجتماعيــة 

العــام: لهــذا  إنجازاتهــا 

منطقــة  إلــى  رحلــة  تنظيــم   
المغطــس تبعهــا غــذاء فــي البيــت 
المشــاركين  عــدد  وكان  الروســي 
أعضــاء  مــن  شــخًصا   49 مــن  بــاص 

وضيوفهــم. الجمعيــة 

 إقامــة عشــاء عيــد الميــاد المجيــد 
للجنــة،  الرئيســي  النشــاط  وهــو 
وكان عــدد المشــاركين 12٣ شــخًصا 
مــن أعضــاء الجمعيــة وضيوفهــم.

  تنظيــم حفلــة لألطفــال بمناســبة 
عــدد  وكان  المجيــد،  الفصــح  عيــد 
ــى  ــة إل المشــاركين 1٠٠ طفــل باإلضاف

1٠٠ مــن األهــل.

  تنظيــم عــرض فيلــم ســينمائي 
لألطفــال، حضــره 88 طفــل.

 تنظيــم رحلــة إلــى منطقــة جبــل 
نيبــو تبعهــا فطــور في مطعــم حارة 

المشــاركين  عــدد  وكان  جدودنــا، 
أعضــاء  مــن  49 شــخًصا  مــن  بــاص 

وضيوفهــم. الجمعيــة 

 المشاركة في بازار اللجنة االجتماعية 
والنسائية.

أكيــاس  توفيــر  فــي  االســتمرار   
وكتــاب  األطعمــة،  لحفــظ  حراريــة 
طريــق  عــن  صياميــة  وصفــات 

العــام. طــوال  الجمعيــة 

يتــم التبــرع بريــع جميــع هــذه 
األنشــطة لصالح صنــدوق التكافل 
ومعونة الشــتاء وتســديد أقساط 

الطلبــة المعوزيــن.

مقـرر اللجنة:
رانية عكاوي

نائب المقرر:
غادة نينو

األعضاء:
جورجينا تلحمي

جينا فانوس
لنا نصورة

لينا شنوده
رنا لهلة

نور المصري
نرمين المصري

ربى نينو
مي أبو خضر

فوميا العيسى
منى استليانيدس
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لجنة الشبيبة االجتماعية

عقــدت لجنــة الشــبيبة االجتماعيــة لقــاءات دوريــة بواقــع مرتيــن بالشــهر، حيــث تــم 
النقــاش والتــداول المســتمر لبنــاء لجنــة متفاهمــة تعمل على تحقيــق أهداف ورؤى 

جمعيــة الثقافــة والتعليــم األرثوذكســية فيمــا يتعلــق بالشــبيبة األرثوذكســية.

وكان من أبرز األنشطة التي تم إقامتها خال العام: 

مقـرر اللجنة:
م. إميل الغوري

نائب المقرر:
جورج مشحور

األعضاء:
رامي حداد

نبيل شنودي
لينا امسيح
بطرس دبو

يعقوب اسعيد
مرام بطارسة 

وجدي نصراوين
عيسى طنوس

غسان حبش
فاديا نصر

رمزي قبطي
تمارا شنودي

خالد بقلة

 رحلة داخلية ألعضاء اللجنة في ضواحي عمان.

 حفل »ساطين الطرب الحلبية« بحضور 2٠٠ مشارك.

 لقــاء عــام للجنــة مــع األعضــاء العامليــن والمؤازريــن تحــت ســن 5٠ عاًمــا )تقريًبــا( 
بحضــور رئيــس ونائــب رئيــس الهيئــة اإلداريــة.

مقـرر اللجنة:
د. إحسان حمارنه

األعضـــــاء:
أ. سالم نجمة
جورج مشحور
إبراهيم نينو

لجنة صندوق اإلدخار

وأربــع  ثاثمئــة   )٣٣4(  2٠17/8/٣1 فــي  االدخــار كمــا  عــدد مشــتركي صنــدوق  بلــغ 
وثاثيــن مشــترًكا بعــد انســحاب مشــترك واحــد ممــن مضــى علــى اشــتراكه فــي 
الصنــدوق )15( عاًمــا حســب النظــام و)٣9( تســعة وثاثيــن مشــترًكا بســبب انتهــاء 
العــام  إلــى أن عــدد المشــتركين فــي الصنــدوق مــع بدايــة  خدماتهــم، مشــيًرا 

المشــار إليــه أعــاه كان )٣74( مشــترًكا.

الوضع المالي للّصندوق:
بلــغ رصيــد صنــدوق االدخــار االفتتاحــي فــي 2٠16/9/1 )2,٣42,54٣( دينــار، بينمــا  بلــغ 

رصيــد الصنــدوق )2,468,4٠6( دينــار فــي 2٠17/8/٣1 حســب الجــدول اآلتــي:
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الخدمات المقدمة للمشتركين:
بلغــت قيمــة الخدمــات التــي قدمهــا الصنــدوق لمشــتركيه حســب النظــام والمتمثلــة بالســلف خــال العــام 2٠17/2٠16 )4٣6,15٣( 
دينــار اســتفاد منهــا )68( مشــترًكا. وبذلــك أصبــح الرصيــد اإلجمالــي للســلف بتاريــخ 2٠17/8/٣1 )145,411( دينــار حســب الجــدول اآلتــي:

البيان

رصيد السلف كما هو في 2٠16/9/1

يضاف:

السلف الممنوحة خال العام 2٠17/2٠16

يخصم:

تسديد مستحقات السلف خال العام 2٠17/2٠16

رصيد السلف كما هو في ٣1/2٠17/8

المبلغ ) بالدينار(

149,312

153,436

)157,338(

145,410

البيان

رصيد الصندوق كما هو في 2016/9/1

يضاف:

المبالغ المقتطعة من المشتركين خال العام 2٠17/2٠16

مساهمة الجمعية مقابل المبالغ المقتطعة من المشتركين لنفس الفترة

الفوائد المستحقة للمشتركين على أرصدة صندوق التوفير خال العام 2٠17/2٠16

يخصم:

الحصص المدفوعة لمن مضى على اشتراكهم )15( عاًما وعددهم )1( مشترك

الحصص المدفوعة لمن انتهت خدماتهم وعددهم )39( مشترك

رصيد الصندوق كما هو في ٣1/2017/8

المبلغ ) بالدينار(

2,٣42,54٣

143,954

143,954

90,223

)18,935(

)233,333(

2,468,406

لجنة المبنى الثقافي الرياضي 

عقــدت اللجنــة عــدة اجتماعــات لمناقشــة أمــور المبنــى اإلداريــة واللوجســتية كافــة 
وكان مــن أهــم إنجــازات اللجنــة لهــذا العــام:

   تســليط الضوء على المبنى وما يشــمله من مرافق لضمان االســتفادة الكاملة 
منــه مــن قبــل الجمعية واللجان والمؤسســات التربوية والمجتمع المحلي.

فــي  المقامــة  التربويــة  الجمعيــة والمؤسســات  أنشــطة  اإلشــراف علــى جميــع   
المبنــى ومتابعتهــا مــع التأكيــد المســتمر علــى المحافظــة علــى مســتوى الخدمــات 

ــري ومســتخدمي المبنــى. المتقــدم المقدمــة لزائ

واإلمكانيــات  المبنــى  مرافــق  لجميــع  االســتخدام  تعليمــات  وتعميــم  تحديــد   
المتوفــرة وآليــة الحجــز؛ لضمــان المحافظــة علــى مرافــق المبنــى وتقديــم أفضــل 

خدمــة ممكنــة.

ــة ومــا يتبعهــا بمــا   المتابعــة الفنيــة الحتياجــات المبنــى مــن مســتلزمات وصيان
يضمــن تحقيــق معاييــر الســامة واألمــان.

وقد قدم المبنى بمرافقه المختلفة خدماته للفئات اآلتية:
ــم  ــة، حيــث كان عــدد األنشــطة التــي ت ــة للجمعي ــة التابع ــات التربوي المؤسس
والمحاضــرات  المعــارض  تشــمل  مختلًفــا  نشــاًطا   ٣7 العــام  خــال  اســتضافتها 
ــدورات والورشــات التعليميــة وغيرهــا مــن  واللقــاءات واالحتفــاالت والمســابقات وال

األنشــطة وكان مــن أبرزهــا:

 يوم الطفل وحضره ما يقارب 56٠ طالًبا.

 مؤتمر اللغة اإلنجليزية وحضره ما يقارب 2٠٠ شخص.

مقـرر اللجنة:
أ. سالم نجمة

نائب المقرر:
إبراهيم نينو

األعضـــــاء:
نهى شنوده

جورج مشحور
نرمين سنداحة

د. ماهر زبانة
لنا نصورة

كميل غاوي
نرمين المصري 

)2٠17/2/27-2٠16/9/1(
رنا لهلة

)2٠17/8/٣1-2٠17/2/28( 
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  معــرض الكتــاب الســنوي وحضــره 
طلبــة مدرســة الشميســاني.

  مســابقة فــؤاد فــراج وحضرهــا مــا 
يقــارب 1٠٠ شــخص.

  العديــد مــن الملتقيــات للجامعات 
األجنبيــة حضرهــا مندوبــون عــن مــا 

يقــارب 5٠ جامعــة عالميــة.

هــذا باإلضافــة إلــى حصــص التربيــة 
الرياضيــة وتدريبــات الفــرق الرياضيــة 
ــات دوري الصغــار، التــي تقــام  ومباري
بشــكل دوري فــي الصالــة الرياضيــة، 
التجريبيــة  المدرســية  واالمتحانــات 
الثانويــة  الشــهادة  وامتحانــات 
البريطانيــة التــي تقــام فــي قاعــات 

المبنــى.  وغــرف 

اللجــان التابعــة للجمعيــة، حيــث 
تــم  التــي  األنشــطة  عــدد  كان 
اســتضافتها خــال العــام 17 نشــاًطا 
مختلًفا تشــمل الحفات واالجتماعات 
والبــازارات والمســابقات وغيرهــا مــن 
الثقافيــة والدينيــة، وكان  األنشــطة 

مــن أبرزهــا:

 حفــل خريجــي المدرســة الوطنيــة 
األرثوذكســية الشميســاني وحضــره 

مــا يقــارب 5٠٠ خريــج.

 بــازار عيــد الميــاد وحضــره طلبــة 
الشميســاني  مدرســة  ومعلمــي 
وغيرهــا مــن الــزوار من خارج المدرســة.

الطــرب وحضــره   حفــل ســاطين 
مــا يقــارب 22٠ شــخًصا.

 العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة 
والشــبيبة  األحــد  مــدارس  بلجنــة 
منهــا،  المتفرعــة  واللجــان  الروحيــة 
الميــاد  عيــد  احتفــال  وأهمهــا 
المجيــد الــذي شــارك فيــه 12٠ طفــًا، 
مــا  وحضــره  األم  عيــد  واحتفــال 
عمــل  وورشــة  شــخًصا،   12٠ يقــارب 
خــدام  وتدريــب  إعــداد  دورة  ضمــن 
مــدارس األحــد وحضرهــا مــا يقــارب 
أضــواء  علــى  أمســية  و  خادًمــا،   85
عيــد  بمناســبة  الميــاد  شــموع 
القديســة بربــارة وحضرهــا مــا يقــارب 
دورات  خريجــي  لقــاء  و  شــخص،   1٠٠
التأهيــل الدينــي الســنوي وحضــره 

شــخص.  1٠٠ يقــارب  مــا 

المجتمــع المحلــي، حيــث تــم حجــز 
مرافــق المبنــى لمناســبات عائليــة، و 

لقبــول العــزاء ولــدورات رياضيــة.

حفــل  بتنظيــم  الجمعيــة  قامــت 
فــي  الســنوي  العامليــن  تكريــم 
وحضــره  للمبنــى  الرئيســة  القاعــة 
مــا يقــارب 28٠ مــن أســرة الجمعيــة 
ومؤسســاتها التربويــة، كمــا قامــت 
واالحتفــال  بالتحضيــر  الجمعيــة 
بانطــاق معونــة الشــتاء والتحضيــر 
لمعونــة الصيــف فــي قاعــات المبنى.

اللجنة المالية

مقـرر اللجنة:
جورج مشحور 

)أمين الصندوق الفخري(

األعضـــــاء:
خليل نصر

ميشيل فاشه
موريس عكاوي

منير نينو
إيليا وكليه

باسل كشك
نبيل بطشون

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وكان من أهم إنجازاتها:
 تطوير أنظمة وتعليمات مالية عامة بما يحسن أداء الجمعية.

 مناقشة وإقرار البيانات المالية للعام الدراسي 2٠17-2٠16.

 مناقشة و إقرار الموازنة التقديرية للعام الدراسي 2٠18-2٠17.

 دراســة وتحليــل بعــض نفقــات الجمعيــة و المــدارس واقتــراح آليــات وسياســات 
ــة. ــي للجمعي لتخفيضهــا ممــا يعــزز الوضــع المال



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 2٠17/2٠16

95

97

99

1٠1

1٠2

1٠٣

115

الصفحة

البيانات المالية 
كما في ٣1 آب 2٠17



97

قائمة المركز المالي  كما في ٣1 آب 

20172016إيضاحالموجودات

3

4

5

6

7

5,445,458

2,382,390

362,002

80,885

16,363

8,472

8,295,570

16,865,522

)7,196,075(

9,669,447

9,669,447

17,965,017

17,012,170

)7,854,666(

9,157,504

9,157,504

19,290,722

6,736,590

2,910,414

386,084

86,275

8,059

5,796

10,133,218

مجمع إهاك عقارات ومعدات وأثاث

مصاريف مدفوعة مقدًما

عقارات ومعدات وأثاث بالكلفة

مجموع المـوجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات وأثاث صافي
القيمة بعد اإلهاك
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قرض بنكي قصير األجل

قرض بنكي طويل األجل

صندوق التوفير

20172016إيضاحالمطلوبات

92,985

2,342,543 

84,376

165,618

2,685,522

14,635

2,978,776

9,749,5429,415,151

2,778,771

791,309927,352

83,059

2,468,406

5,771,0954,843,743

198,925

8

9

10

11

12

71,637

248,345

42,042

6,234,547

133,058

6,729,629

78,000

216,005

46,163

6,460,549

6,984,517

183,800

2,765,025

6,562,4045,771,095

19,290,72217,965,017

 أرصدة دائنة أخرى مقبوضة مقدًما

قائمة الدخل الشامل  للسنة المنتهية في ٣1 آب 

20172016إيضاحاإليرادات

15

16

17

18

13

اشتراكات األعضاء

تبرعات

إيجارات

إيرادات المدارس

إيرادات اللجنة االجتماعية والنسائية

إيرادات لجنة الشبيبة االجتماعية

إيرادات لجنة مدارس األحد
والشبيبة الروحية

إيرادات أخرى

واردات التأمين الصحي

5,895

10,198

698,600

8,104,140

20,347

1,056

7,768

200,235

53,877

18,975

36,085

732,005

7,998,508

18,103

0

11,343

128,458

55,196

9,102,1168,998,673

أمانات مجالس وأنشطة ولجان
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20172016إيضاحالنفقات

14

15

16

17

18

147,356

13,205

1,596

14,285

125,701

21,003

60,980

486,690

7,037,511

8,396

410

80,595

43,815

3,337

9,909

8,054,789

943,884

139,071

15,470

137

14,430

90,223

11,280

78,192

486,541

7,304,928

12,570

2,206

94,739

51,752

0

9,268

8,310,807

791,309

نفقات صندوق التكافل / إعفاء 
نفقات صندوق التكافل / 

كهنة غير عاملين 
نفقات أرض أم الكندم

إعانات ومساعدات 
نفقات صندوق التوفير 

اشتركات ورسوم 
نفقات إدارية متفرقة

إهاك موجودات ثابتة
نفقات المدارس 

نفقات اللجنة االجتماعية والنسائية 
ولجنة الشبيبة النسائية

نفقات لجنة الشبيبة االجتماعية
نفقات لجنة مدارس األحد 

والشبيبة الروحية
نفقات التأمين الصحي

نفقات الفروع

مصاريف وفوائد بنكية

مجموع النفقات

صافي وفر ) عجز ( السنة 

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣1 آب 

يضاف نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

20172016

658,591

1,697,033

10,980

1,432,456

197,783)523,020(

164

1,803,917

247,133

)31,082(

)12,211()2,143(

175,288

)71,987(

7,827,8486,618,014

)146,648()387,244(

250,647

)97,109(

239,240

672,879

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

تعديات على التدفقات النقدية

مخصصات مختلفة

791,309891,798 وفر )عجز( السنة

إهاك موجودات ثابتة

2,037,791

1,045,212 1,891,143

9,647,0047,827,848

164,622  صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

1,819,1561,209,834

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

164,622)71,987(قرض بنكي

زيادة )نقص( دائنون ومصاريف مستحقة ومقبوضة مقدًما

صافي التدفقات النقدية

زيادة )نقص( صناديق أمانات وتأمينات طاب

)زيادة( نقص أرصدة مدينة أخرى مدفوعة مقدًما
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قائمة التغيرات في الوفر المتراكم للجمعية للسنة المنتهية في ٣1 آب 

الوفر المتراكم أول السنة   

صافي وفر الجمعية للسنة   

الوفر المتراكم آخر السنة   

قائمة الدخل

5,771,095

6,562,4045,771,095

791,309927,352

4,843,743

20172016إيضاح

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 
االجتماعيــة تحــت الرقــم )1٣4( بهدف: 

 تأســيس و بنــاء و إدارة مدرســة أو 
مــدارس أو كليــات للتعليــم العالــي 
بمــا فيهــا المراحــل الجامعيــة ضمــن 
القوانين و المناهج و األنظمة السارية 
األردنيــة  المملكــة  فــي  المفعــول 

الهاشــمية.

المعوزيــن  الطلبــة  مســاعدة   
العلــوم.  مختلــف  لتحصيــل 

 تأســيس وبناء وإدارة المؤسســات 
الخيرية واإلنسانية. 

 مد يد المساعدة إلى المعوزين. 

 الحــث على نشــر الوعــي االجتماعي 
والتمســك بالفضيلة واألخاق. 

مــن  الماليــة  البيانــات  إقــرار  تــم 
للجمعيــة   اإلداريــة   الهيئــة  قبــل 
بتاريــخ                المنعقــدة  جلســتها  فــي 
6/  11  /2٠17 وتكــون هــذه البيانــات 
العامــة  الهيئــة  لموافقــة  خاضعــة 

. للجمعيــة

2. أهــم السياســات المحاســبية 
المتبعة:

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

الدوليــة.

 تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفًقــا 

لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء 
التــي  والمطلوبــات  الموجــودات 

العادلــة. بالقيمــة  تظهــر 

عملــة  هــو  األردنــي  الدينــار  إن   
الــذي  و  الماليــة  البيانــات  إظهــار 

الرئيســية. العملــة  يمثــل 

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

الســابقة. الســنة  فــي 

المدينون:
 يظهــر المدينــون بالقيمة الدفترية 
بعــد تنزيــل مخصــص التدنــي فــي 
قيمــة الديــون، و يتــم شــطب الديــون 
فــي حــال عــدم إمكانيــة تحصيلهــا 
خصًمــا مــن المخصــص المأخــوذ لهــا، 
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و يضــاف المبلــغ المحصــل مــن الذمم 
التــي تــم شــطبها إلــى اإليــرادات.

الموجودات الثابتة  و إهالكاتها:
تــم تســجيل الموجــودات الثابتــة   
)باســتثناء  تســتهلك  و  بالكلفــة، 
القســط  لطريقــة  وفًقــا  األراضــي( 
الثابــت بنســب تتــراوح بيــن ٣%-٣٠% 

اإليضــاح )7(. فــي  يــرد  كمــا 
الممكــن  المبلــغ  يقــل  عندمــا 
العقــارات  مــن  ألي  اســترداده 
صافــي  عــن  واألثــاث  والمعــدات 
قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتم تخفيض 
الممكــن  القيمــة  إلــى  قيمتهــا 
اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي 

الدخــل. بيــان  فــي 

المخصصات:
عندمــا  المخصصــات  إثبــات  يتــم   
يترتــب علــى الجمعيــة التزامات نتيجة 
ألحــداث ســابقة و يكــون من المحتمل 
أن تقــوم الجمعيــة بدفــع مبالغ نقدية 
ويتــم  االلتزامــات.  هــذه  لتســديد 
مراجعــة المخصصــات بتاريــخ البيانــات 
الماليــة و تعديــل قيمتهــا بنــاًء علــى 
آخــر معلومــات متوفرة لــدى الجمعية.

اإليرادات والمصروفات:
األقســاط  إيــرادات  قيــد  يتبــع   
الطلبــة  نقــل  وأجــور  المدرســية 
تحقــق  يتــم  وال  االســتحقاق  أســاس 
األقســاط المدرســية المقبوضــة عــن 
الســنة القادمــة كإيــرادات، بــل يتــم 
تأجيلهــا وتظهــر كإيــرادات مقبوضــة 
المطلوبــات  بنــد  فــي  مقدًمــا 
المركــز  قائمــة  فــي  المتداولــة 
ــي. أمــا رســوم اشــتراك األعضــاء  المال
النقــدي.  األســاس  قيدهــا  فيتبــع 
تتبــع الجمعيــة أســاس االســتحقاق؛ 
والمصروفــات. بالتكاليــف  لاعتــراف 

العمالت  األجنبية:
التــي تتــم  إثبــات العمليــات   يتــم 
الســنة  خــال  األجنبيــة  بالعمــات 
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
تحويــل  يتــم  و  العمليــات،  إجــراء 
و  الماليــة  الموجــودات  أرصــدة 
المطلوبــات الماليــة بالعملــة األجنبية 
باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة 
فــي تاريــخ البيانات الماليــة. يتم إثبات 
األربــاح و الخســائر الناتجــة عــن تحويل 
أرصــدة العمــات األجنبيــة فــي بيــان 

الدخــل. 

استخدام التقديرات:
باختيــار  الجمعيــة  إدارة  تقــوم 
المائمــة  المحاســبية  السياســات 
لحســابات الجمعيــة، كمــا تقــوم بإجراء 
التقديرات المحاسبية لبعض األرصدة 
المســجلة فــي البيانــات الماليــة مثــل 
مخصــص التدنــي لكل مــن المدينين 
والكتــب واللــوازم ومخصــص تعويض 
نهايــة الخدمــة للموظفين ومخصص 
المحروقــات  مصاريــف  تعويــض 
ومخصــص إهــاك العقــارات والمعدات 
واألثــاث علــى أســاس عمرهــا اإلنتاجــي، 
كما تقــوم بإجراء التقديرات المتعلقة 
لألمــور غير المؤكــدة في تاريخ البيانات 
الماليــة والتــي قــد ينتــج عنهــا مخاطــر 
هامــة قد تــؤدي إلى تعديــات جوهرية 
مثــل  الماليــة  البيانــات  بنــود  فــي 

القضايــا أو غيرهــا )إن وجــدت(.

أرقام المقارنة للسنة السابقة:
المقارنــة  األرقــام  تعديــل  جــرى 
للســنة الســابقة للبنــود أعــاه فــي 
البيانــات الماليــة المرفقــة لتتفــق مــع 

الجديــد. التصنيــف 

٣. نقد في الصندوق ولدى البنوك

4. مدينون صافي بعد المخصص

٣1-آب

٣1-آب

٣1-آب أ. ذمم مختلفة ودفعات على حساب الموردين

2016

بالدينار 

2016
بالدينار 

2016

2017

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

ودائع - صندوق الموارد
بنوك للتأمين  صحي - جاري 

المجموع 

2017

2017

2,852

145,411

19,705

11,671

4,5217,879

18,833

)124,539()121,046(

26,407

149,312

506,968

5,0325,808

668,237

4,925

6,150,000

71,738

6,736,590

69,018

276,489

386,084

52,826

69,01887,408

60,696

362,002

219,921

87,408

5,445,458

70,147

4,696,341

سلف على صندوق التوفير

دفعات شراء كتب و ذمم موردين

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(
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ب. األقساط المستحقة 
    

2016 2017

أقساط مستحقة وغير مقبوضة  2٠٠7/2٠٠6
أقساط مستحقة وغير مقبوضة  2٠٠8/2٠٠7
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠٠9/2٠٠8
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠٠9/2٠1٠
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠11/2٠1٠
 أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠12/2٠11

أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠12/2٠1٣
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠14/2٠1٣
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠15/2٠14
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠16/2٠15
أقساط مستحقة وغير مقبوضة 2٠17/2٠16

 أجور نقل مستحقة وغير مقبوضة - األشرفية

بالدينار 

219,921

0

18,879

4,597

8,681

3,846

5,553 5,553

3,846

8,681

3,943

8,163

276,489

146,701

6,878

5,848

3,510

19,681

59,174

4,5114,886

128,434

28,809

3,510

5,848

6,878

تم قبض مبلغ وقدره )74,227( من أصل األقساط المستحقة وغير المقبوضة لتاريخ 19/2٠17/1٠

٣1-آب٣1-آب 52016. كتب و لوازم صافي بعد المخصص 2017

73,265

5,413

)7,001()7,001(

6,132

69,870

14,239

359

86,27580,885

627

11,257

٣1-آب 62016. مصاريف مدفوعة مقدًما 2017

0

823

436

8,059

23

16,363

823

1,556

355

4,263

2,1828,052

5,721

188

إعفاءات الكتب المدرسية
مصاريف كتب مدرسية مدفوعة مقدًما

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير( )إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(
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7. الموجودات الثابتة وإضافاتها واإلهاك للعام 2٠17/2٠16 7. الموجودات الثابتة وإضافاتها واإلهاك للعام 2٠17/2٠16 

أراٍض
مباني

وسائط نقل
أثاث ومفروشات 

ألعاب أطفال ووسائل تعليمية
تجهيزات مختبرات

تجهيزات وسائل التعلم اإللكترونية
تجهيزات مشاغل مهنية

أجهزة حاسوب
أجهزة كهربائية

أجهزة مكتبية
مكتبات المدارس

ديكورات وتحسينات
الصالة الرياضية 

نظام توليد الطاقة

اإلجمالي

الكلفة 
2٠16/9/1

إضافات حتى 
2٠17/٠8/٣1

الكلفة حتى 
2٠17/٠8/٣1

493,764

9,245,777

12,510

1,527,068

12,332

293,860

95,776

25,307

770,451

82,118

20,052

119,875

248,329

3,707,445

210,858

16,865,522

0

0

0

27,907

8,128

0

2,569

0

9,469

50,329

3,990

7,586

27,451

9,215

0

146,644

493,764

9,245,777

12,510

1,554,975

20,460

293,860

98,345

25,307

779,920

132,447

24,042

127,461

275,780

3,716,660

210,858

17,012,166

اإلهاك المتراكم 
بداية السنة 

اإلهاك 
السنوي 

اإلهاك المتراكم 
نهاية السنة 

صافي القيمة 
الدفترية  ٣1/2٠17/8

0

4,271,766

12,509

1,363,299

6,942

293,498

55,906

23,866

715,173

31,273

9,555

111,840

79,664

208,132

12,650

7,196,073

0

270,314

0

57,260

3,069

75

14,752

401

37,193

19,867

3,606

3,030

27,577

208,795

12,651

658,590

0

4,542,080

12,509

1,420,559

10,011

293,572

70,658

24,267

752,366

51,140

13,161

114,870

107,241

416,927

25,301

7,854,663

493,764

4,703,697

1

134,416

10,449

288

27,687

1,040

27,554

81,307

10,881

12,591

168,539

3,299,733

185,557

9,157,504

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير( )إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(
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٣1-آب 82016. دائنون 2017

169,781

216,005248,345

201,171

46,22447,174

٣1-آب 92016. مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 2017

15,25016,000

30,91326,042
مصاريف الكتاب والتقرير السنوي

46,16342,042

٣1-آب 1٠2016. ارصدة دائنة أخرى مقبوضة مقدمً 2017

6,453,8366,234,314

6,713233

6,460,5496,234,547

مستحقات موظفين وأولياء أمور

أقساط مدرسية
أجور نقل

11. أمانات مجالس وأنشطة ولجان

أمانات

أمانات
أمانات

أمانات

70,147
475

1,817
12,212
12,851
18,304
10,386
2,533
1,949

1,282

رصيد 

2٠16/٠8/٣1
42

130
9

5,734
16,231

3,840
223,333

0
11,193

69,273

2٠17/2٠16

مدفوعات 

1,633
0
0

5,475
16,105
13,029

244,990
0

12,670

87,727

2٠17/2٠16

مقبوضات 

71,738
345

1,808
11,953
12,725
27,493
32,043
2,533
3,426

19,736

2٠17/٠8/٣1

رصيد 

2,342,543

2,342,543

378,185

378,185

252,322

252,322

2,468,406

2,468,406

12. صندوق التوفير 
2٠16/٠8/٣12٠17/2٠162٠17/2٠162٠17/٠8/٣1

رصيد مدفوعات 

٣1-آب1٣. إيرادات أخرى 2016

بالدينار 

2017

تبرع صندوق التكافل/ بدل أكاليل
إيرادات صندوق التوفير 

إيرادات صندوق دعم الطبة المعوزين

إيرادات الفوائد

1,905

4,957

200,235128,458

4,075

455

60,560

132,81389,023

34,905

أمانات دعم الطلبة للدراسة الجامعية
أمانات أخرى

130,674381,629329,785183,800

أمانات مجلس اآلباء الشميساني
أمانات مجلس اآلباء األشرفية

أمانات دعم مدارس األحد

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(
)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(
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٣1-آب
أ. بيان إيرادات ونفقات 

2017نقل طلبة المدارس

بالدينار 

2016

بالدينار 

٣1-آب

2016

بالدينار 

2017

بالدينار 

6,723

3,623

7,229

631

9,505

12,491

11,678

3,152

1,270

736

17,467

3,687

78,192

7,102

4,904

7,351

2,330

8,086

12,029

12,187

2,793

703

932

2,563

0

60,980

4,740,065

56,792

8,630

200,000

51,845

1,337

55,668

466,628

691,000

5,676

129,615

154

97,150

3,562

30,863

56,196

13,254

2,853

6,877

85,225

36,586

94,934

132,922

10,588

1,847

4,528,766

52,816

0

200,000

42,812

1,000
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

7,854,600

0

41,410

69,059

139,071

8,104,140

7,729,465

24,101

39,120

58,466

147,356

7,998,508

٣1-آب

2017

بالدينار 

2016

بالدينار 

15. بيان إيرادات ونفقات 
المدارس
اإليرادات

14. نفقات إدارية متفرقة   

الكتب المدرسية

أقساط مدرسية

مصاريف سيارة الجمعية

رواتب مرافقات الباص )أ(
مصاريف أجور نقل طلبة )ب(

مصاريف طبية

اتصاالت

أتعاب مهنية ورسوم دعاٍو

إيرادات تدريب مدرسية

5,034
30,468

10,028

41,957
186,189

5,017

10,731

17,152

0

7,037,511

960,997

6,834
27,819

12,037

52,259
172,050

19,721

20,120

7,000

6,821

7,304,928

799,212

مصروف مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

)8,630(

)56,792(

)65,422(

24,101

)52,816(

)28,715(

33,734

28,151

67,730

129,615

39,662

28,432

51,753

119,847

مصروف مخصص كتب 
مدرسية ملغاة

رسوم ورخص واشتراكات

مصاريف اعتماد المدرسة

صيانة عامة )لوازم(

مصاريف ضيافة ونثرية وأخرى

بوالص تأمين حريق وسرقة

مجموع النفقات اإلجمالي 

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير( )إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

٣1-آب

النفقات

15. بيان إيرادات ونفقات 
2017المدارس

بالدينار 

2016

بالدينار 

٣1-آب

النفقات

15. بيان إيرادات ونفقات 
2017المدارس

بالدينار 

2016

بالدينار 

٣1-آب
ب. نفقات صيانة 

2017و تصليحات مدارس

بالدينار 

2016

بالدينار 

المجموع
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٣1-آب

2017

بالدينار 
29,284

103,638

132,922

29,767

96,597

126,364

1,056

)2,206(

)1,150(

0

)410(

)410(

7,768

51,723

5,927

1,715

33,063

1,745

566

94,739

)86,971(

11,343

41,216

5,162

830

30,972

1,849

566

80,595

)69,252(

14,120

)6,343(

7,777

7,131

)7,131(

0

0

7,777

11,801

)4,352(

7,449

7,477

)4,004(

)1,175(

2,298

9,747

2016

بالدينار 

واردات اللجنة االجتماعية
والنسائية

* قامت اللجنة مشكورة بالتبرع بالواردات لصالح حملة الشتاء 

وصندوق التكافل )5961( وتم تحويل )117٠( أمانات 

صافي وفر )عجز( لجنة 
الشبيبة النسائية

وفر )عجز( اللجنة االجتماعية 
والنسائية

صافي وفر )عجز(
اللجنتين مجتمعتين

واردات لجنة الشبيبة النسائية
نفقات لجنة الشبيبة النسائية

تبرعات لجنة الشبيبة النسائية*

نفقات اللجنة االجتماعية
والنسائية

مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

الــنــفــقــات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31

4,966,456

685,000

456,209

26,042

51,380

8,500

53,471

1,200

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

 4,796,586

 691,000

 466,628

 30,863

55,668

 5,676

51,845

1,337

33,734

67,730

 154

97,150

3,562

 13,254

2,853

28,151

6,877

51,741

18,734

14,750

36,586

)169,600(

 6,000

 10,419

 4,821

4,288

 )2,824(

)1,626(

137

)12,266(

7,308

)146(

)13,014(

 )2,938(

)3,246(

)1,647(

)4,349(

1,477

)40,259(

)10,466(

)3,450(

86

5,219,107

691,000

483,168

34,500

81,070

6,700

54,789

1,800

64,300

74,672

350

104,900

6,000

14,000

5,000

32,500

8,200

59,000

23,300

18,400

40,500

رواتب ومنافع 
إيجار مباٍن

إعفاء طلبة أبناء العاملين 
حوافز لطلبة المدارس المتفوقين

تأهيل ودورات موظفين
معالجات طبية وأقساط تأمين الطلبة 

أطباء المدارس
مصاريف طبية

صيانة وتصليحات مدارس
رواتب الصيانة 

مواصات داخلية
نشاطات وحفات تخرج

مصاريف مختبرات وفن ومشغل مهني
وسائل ترفيهية لتعليم األطفال

لوازم وأدوات رياضية
عقود صيانة

إعانات إدارة المدارس
إنارة 
مياه 

هاتف فاكس انترنت 
وقود للتدفئة

رواتب وأجور

)إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًءا من البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير(

ج. نفقات تنظيف مدارس   

٣1-آب

16. بيان إيرادات ونفقات 
اللجنة االجتماعية والنسائية 
ولجنة الشبيبة النسائية   

2017

بالدينار 

2016

بالدينار 

٣1-آب
17. بيان إيرادات ونفقات 

2017لجنة الشبيبة االجتماعية

بالدينار 

2016

بالدينار 

٣1-آب

18. بيان إيرادات ونفقات 
لجنة مدارس األحد

والشبيبة الروحية  
2017

بالدينار 

2016

بالدينار 

المجموع



117 116

مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

85,500

12,500

33,700

103,382

11,000

3,500

26,000

42,600

195,000

40,310

0

6,300

202,000

20,000

12,000

7,000

7,507,236

94,934

12,038

29,284

 103,638

10,588

 1,847

27,819

 52,259

200,000

 56,196

 6,821

 6,834

 172,050

19,721

 20,120

7,000

7,296,298

9,434

)462(

 )4,416(

 256

)412(

)1,653(

1,819

 9,659

5,000

15,886

6,821

534

)29,950(

)279(

8,120

0

96,000

13,200

36,000

144,640

14,000

3,000

27,000

59,500

183,000

52,211

5,000

7,300

179,000

25,000

21,000

15,000

7,905,607

قرطاسية ولوازم مستهلكة
مصاريف ضيافة ونثرية

تنظيف مدرسة
رواتب تنظيف المدارس 

وسائل إيضاح مستهلكة
بستنة ماعب

مصاريف طعام الطلبة 
رسوم واشتراكات

مخصص تنمية المدارس
مخصص تعويض نهاية الخدمة

مصروف مخصص كتب مدرسية ملغاة
تأمين حريق وسرقة وموظفين

إهاك الموجودات الثابتة
مصاريف اعتماد المدرسة 
مصاريف حضانة المدرسة 

مصروف مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها 

مجمـــــــوع النفقات

الــنــفــقــات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31

مشروع الموازنة التقديرية للمدارس للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

8,052,858

36,000

17,000

26,500

8,132,358

625,122

 7,993,671

69,059

)8,630(

41,410

 8,095,510

 799,212

)59,187(

33,059

)25,630(

 14,910

)36,848(

8,259,030

65,500

12,500

34,000

8,371,030

465,423

مجموع األقساط المدرسية المستحقة 
واردات تدريب  مدرسية

واردات أجور نقل الطلبة
واردات كتب وخافه

مجموع اإليرادات
وفر )عجز( المدارس

اإليرادات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31
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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

 139,071

 15,470

 486,541

 90,223

94,739

 11,280

14,430

 3,623

 1,431

 3,550

 631

6,723

 7,229

11,678

 9,505

 736

 1,270

 1,995

 

)15,929(

 0

)13,459(

)39,777(

)9,437(

)12,720(

)3,570(

 )2,377(

 )569(

 50

)2,369(

 )777(

 )271(

)3,322(

 )2,495(

)464(

)230(

)5(

150,000

7,910

510,000

100,000

102,600

13,000

15,000

4,200

2,000

3,700

2,000

8,000

7,500

15,000

12,000

1,000

2,000

3,500

صندوق التكافل / إعفاء الطلبة 
المحتاجين   

صندوق التكافل /إعفاء الكهنة
غير العاملين   
إهاك عقارات وموجودات  

فوائد صندوق التوفير المدفوعة  
مصاريف لجنة مدارس األحد والشبيبة 

الروحية   
رسوم ورخص واشتراكات عامة  
إعانات ومساعدات   

اتصاالت    
ماء    
كهرباء   

وقود للتدفئة   
قرطاسية ولوازم مستهلكة   

رسالة المحبة   
نشاطات الجمعية    
مصاريف وأتعاب مهنية    
مصاريف سيارة الجمعية   

نشر وإعان   
صيانة وتصليحات   

  

الــنــفــقــات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31

مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

2,000

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

1,157

4,511

 1,609

138

6,343

 7,131

 1,390

 2,206

 9,268

17,467

 0

0

 0

3,687

51,752

 
1,006,784

)843(

)989(

)391(

 )1,362(

1,343

2,131

)610(

)2,794(

)1,732(

14,467

)1,000(

)3,000(

)2,000(

1,687

3,752

2,000

5,500

2,000

3,000

7,000

5,000

3,000

4,000

9,500

15,000

1,000

2,000

1,000

5,000

46,000

1,070,410

صيانة آالت وأجهزة وعقود صيانة
ضيافة ومواد تنظيف ونثرية

تأمين موظفين وحريق وسرقة 
مصاريف أرض أم الكندم

نفقات اللجنه االجتماعية والنسائيه
مصاريف لجنة الشبيبة النسائية

مصاريف الضرائب والرسوم المدفوعة
نفقات لجنة الشبيبه االجتماعية

فوائد وعموالت بنكية
مصاريف تبرعات طارئة

مصاريف المعونة 
نفقات الفروع

مصاريف لجنة التخطيط االستراتيجي 
وتنمية الموارد

مصاريف سنوات سابقة
نفقات التأمين الصحي

مجموع النفقات

الــنــفــقــات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31
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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

0

1,581,972

476,127

 799,212

 676,000

 5,895

14,120

 1,056

 7,131

 4,957

 22,600

132,813

 1,905

60,560

7,768

7,896

53,877

 2,302

1,798,092

791,309

 174,090

0

)4,105(

)880(

)2,944(

2,631

)43(

6,600

47,813

)1,095(

22,560

)582(

)32,104(

 1,877

2,302

465,423

676,000

8,000

12,000

2,000

2,000

5,000

22,000

140,000

3,000

50,000

7,600

10,000

55,000

5,000

1,463,023

392,613

وفر )عجز( المدارس   
إيجار مباني المدارس   

اشتراكات أعضاء     
تبرعات اللجنة االجتماعية والنسائيه 

تبرعات لجنة الشبيبه االجتماعية  
تبرعات لجنة الشبيبة النسائية    
تبرعات لصندوق الطلبة المعوزين   

إيجار المباني    
فوائد بنكية    

تبرعات صندوق التكافل/بدل أكاليل  
صندوق التوفير   

مقبوضات مدارس األحد    
تبرعات وإيرادات أخرى   

واردات التأمين الصحي
الصالة الرياضية

مجموع اإليرادات   
وفر )عجز( الجمعية

   

اإليرادات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31

14,175

3,500

300

10,000

23,000

39,200

1,500

6,500

1,500

4,000

500

104,175

 11,200

2,060

258

 9,588

25,747

 33,063

 1,715

5,927

 1,745

 2,870

 566

94,739

 

)2,975(

)1,440(

)42(

)412(

2,747

)6,137(

215

)573(

245

)1,130(

66

15,500

1,200

300

10,000

25,500

34,500

2,500

6,500

1,850

4,000

750

102,600

رواتب وأجور  

إعانات ومساعدات    

هاتف   

مصاريف دورات تأهيل ديني وبعثات 
ة لدراسة الاهوت     جامعيَّ

أجور نقل طلبة مدارس األحد   

لقاءات وندوات ومخيمات ومؤتمرات  

قرطاسية ومطبوعات   

هدايا المياد والفصح   

مصاريف متفرقة   

مصاريف إعداد مناهج دين    

التقويم السنوي    

مجمـــــوع النفقات   

مشروع الموازنة التقديرية لمدارس األحد والشبيبة الروحية للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

الــنــفــقــات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31
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2,000

5,000

350

1,000

8,350

)95,825(

 2,138

 5,034

 248

 348

7,768

 )86,971(

138

34

)102(

)652(

)582(

2,000

5,000

300

300

7,600

)95,000(

 دورات تأهيل ديني   

 لقاءات وندوات ومخيمات    

تبرعات التقويم السنوي   

تبرعات لمدارس األحد   

مجموع اإليرادات   

وفر )عجز( مدارس األحد   

مشروع الموازنة التقديرية لمدارس األحد والشبيبة الروحية للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعلية كما في ٣1/2٠17/8

اإليرادات

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31

65,000

8,000

16,000

125,000

6,000

9,000

225,000

105,000

10,000

35,000

0

605,000

580,000

1,789,000

12,093

)4,128(

10,697

8,202

510

)1,351(

42,549

800,000

30,785

45,000

330,000

200,000

750,000

2,224,357

40,000

4,000

9,000

68,000

4,500

4,000

70,000

800,000

40,000

45,000

330,000

200,000

750,000

2,364,500

أثاث ومفروشات 

ألعاب أطفال ووسائل تعليمية

تجهيزات مختبرات و مشاغل ووسائل تعلم

أجهزة كهربائية و أمن و حماية و حاسوب

أجهزة مكتبية

مكتبات المدارس

تحسينات مباني و ماعب 

بناء مخيم دائم )مخططات و تنظيم و 
بناء سور( 

أثاث و تجهيزات الصالة الرياضية - المبنى 
الثقافي الرياضي

أجهزه توفير طاقة كهربائية

مشروع توسعة وهبة تماري

مشروع تنظيم األرض االستثمارية

تجهيز مسرح -  المبنى الثقافي 
الرياضي

المجموع

مشروع الموازنة التقديرية الرأسمالية  للعام 2٠17/2٠16
ومقارنتها مع الميزانية الفعليةكما في ٣1/2٠17/8

27,907

8,128

2,569

59,798

3,990

5,351

27,451

0

9,215

0

0

0

0

144,409

الموازنة التقديرية 
2017/2016

الميزانية  الفعلية   
         كما في 2017/8/31

الموازنة التقديرية 
2018/2017

البيـــــــــــــــان
الفرق بين الموازنة

التقديرية والميزانية 
الفعلية لغاية 

2017/8/31
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رسالتنا مًعا
تسعى الجمعية إلى إعداد أفواج من شباب 
بالّله  مؤمنة  شرائحه  بمختلف  المجتمع 
بمعارف  تتمتع  لآلخر  محبة  للوطن  وفية 
بقيم  معززة  مستنيرة  وثقافة  متطورة 
على  وقادرة  سامية  إنسانية  وفضائل 
من  أبنائه  ورخاء  المجتمع  بتنمية  ا�سهام 
منها  الخيرية  التعليمية  خالل مؤسساتها 
والروحية  الثقافية  واالجتماعية وأنشطتها 
وتعاونها  والرياضية  والفنية  واالجتماعية 
ا©رثوذكسية ذات   الوطنية  المؤسسات  مع 

ا©هداف وا©نشطة المشابهة. 


