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بقجة  تعلیم  مدارس  يوم االعمال الحسنة في الجماھیري الرملة

يوم االعمال احلسنة يف اجلماهريي
الرملة

02/04/2019 | 8:00 م | التعلیقات: 0

عممت الناطقة اإلعالمیة للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماھیرية الكاتبة الصحافیة رانیة مرجیة البیان التالي:”
كما عودتنا دائما المدرسة الثانوية اروط الرملة تبدع وتتمیز والیوم جاء دور يوم االعمال الحسنة لینتج طالب الصف

الحادي عشر 2 والصف الحادي عشر 7 لوحة من العطاء والعمل الممزوج بروح المحبة وإدخال البھجة لقلوب أطفال
الحضانة بیت االحالم الجماھیري والنساء الذين يستكملون الدراسة للحصول على صف الثاني عشر.

وذلك من خالل مبادرة قامت بھا المربیة شفاء وتد مركزة التداخل االجتماعي اذا قام الصف الثاني عشر2 ومربیة
صفه المعلمة القديرة نادية منیر زريق بالتعرف على النساء وتحضیر العديد من الفعالیات المختلفة تضمنت العاب

تعارف , حلقات نقاش حول الزواج المبكر أھمیة التعلیم وتقبل االخر والمختلف وجبة فطور تخضیر بطاقات وقلوب معا

أعلن يف بقجة
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وتلخیص للیوم بروح إيجابیة اما الصف الثاني عشر 7 ومربیة صفه المعلمة میسم ناصر فقد امضوا أوقات سعیدة
وممتعة مع أطفال حضانة بیت االحالم اذا استطاعوا اسعاد األطفال ورسم بسمة صادقة، فقد حضروا لھم العديد من
الفعالیات الشیقة التي تناسب جیلھم ابتداء من مسرح للدمى لغاية الرقص والغناء معا الرسم على وجوھھم قراءة

قصة لھم واللعب بفقاعات الصابون .

وأنھت مرجیة بیانھا قائلة كلنا فخر واعتزاز بكم طالبنا واحبائنا من مدرسة اورط ما اجملكم ما اجمل قلوبكم ما
اروعكم لقد كان يوم من اجمل أيام السنة بالنسبة للنساء واألطفال اذا استطعتم رسم بسمة امل بسمة فرح

حقیقیة وشكرا إلدارة المدرسة الحكیمة التي تنمي فیكم روح المحبة والعطاء العطاء الحقیقي الذي ال يعرف حدود
او سدود”.

« تعلیقات أقدم

أحدث التعليقات

ـٍْْ♡̷̴̬̩̃̊ـٍٍْْن ايام زمان ايام 2019�� { مبرووك التخريج الي كان ٍمْْ
�� } – 02 أبريل, 11:08 مساًء

حاج يحیى { مبروك لفريق الطیبه وللمدرب رمان مصطفى
عبد القادر ال يسعني اال القول وراء كل بطل عظیم مدرب

شجاع فحتى لو لم يكن اسمه من ضمن... } – 02 أبريل,
11:06 مساًء

قرحاوي حر { فلیتكلم الغیر معروف عن نفسه وال يعمم
فبكل بیت ھنالك مصرف وكل اعمال العنف لیست اال نتیجة

الحاله النفسیه التي ادخلتنا بھا السیاسه والساسه
والعاقل... } – 02 أبريل, 10:58 مساًء

المحام رياض مصاروه { انا � وانا الیه راجعون اللھم
تغمده برحمتك الواسعه اللھم اكرم نزله اللھم ارحمه وأعف

عنه وعن جمیع من سبقنا للجمیع بارك هللا بكم } – 02
أبريل, 9:46 مساًء

قرعاوي وبس { اعجبتني الكنیه وسؤالي لك اخت
قرعاويه مساواة مع الوسط الیھودي ؟ } – 02 أبريل, 9:00

مساًء

األكرث تفاعلًا آخر 30 يوم

 درعي يشارك بتدشین مركز الشبیبة بكفرقرع

 كفرقرع: لقاء مع فراس بدحي رئیس المجلس

 مشاركة مجلس كفرقرع بمؤتمر السلطات

 مبروك للدكتورة سماح ابوفنة مصاروة

 إنطالق حمالت نظافة تطوعیة في كفرقرع

 مبروك للغالي البروفیسور عبد الرحیم عسلي من كفرقرع

 تھنئة للغالیة د. اريج ھاشم مصاروة من كفرقرع

 كفرقرع: المحامي فراس بدحي يتفقد مدرسة كرة القدم

 د. جمیل محسن يشارك بمؤتمر القلب بأمريكا

 تطوّع طالب الثانوية بمسجد الزھراء كفرقرع
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