
2013حصبد ػبو 

عام بدأ باألبيض وانتهى باألبيض وما بينهما انجازات و 

أحداث توثق بحبر المحبة والعطاء االبيض

مدارس البطريركية الالتينية في فلسطين

www.latin-schools.org





2013\1\10انضائش األبٍض بخبسٌخ 

حؼطٍم انًذاسط 

الشكر لك  يا رب على نعمك وخيراتك

www.latin-schools.org



يذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انالحٍٍُت انبطشٌشن فؤاد ٌضوس  2013\1\25فً 

َببهظيبس ٌىعف فً 

طالب المدرسة البطريركية الالتينية يقدمون هذه اللوحة الفنية هدية لغبطة البطريرك

دمت لنا قائدا روحيا وانسانيا

www.latin-schools.org



 

حؼٍٍٍ األة إٌالسٌى يذٌش ػبو يذاسط انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت : 2013\2\22

ألبششٍت حىَظأعمفب فً اندهٍم 

ألف مبروك 

www.latin-schools.org



حؼٍٍٍ األة فٍصم يذٌشا ػبيب نًذاسط انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت فً اندهٍم

2013\2\22في 

عمرروضة حيفا وروضة شفا، الرينة، الرامة، يافا الناصرة

www.latin-schools.org



فً يضاس اندُت انًمفهت فً أسطبط 2013\3\9

رياضة روحية لمعلمي مدارس البطريركية الالتينية في بيت جاال 

وبيت ساحور يحييها المطران وليم الشوملي

www.latin-schools.org



 2013آراس 
إصدار كتيب عن العدل والسالم 

مقاالت بقلم 

البطريركية الالتينية طالب مدرسة البطريركية الالتينية 
www.latin-schools.orgفي الزبابدة



سعبيت انًطشاٌ إٌالسٌى أَطىٍَبحغً 2013\3\16

أمنياتنا لك بالخير يا صاحب السيادة

توجه وفد من المدارس بقيادة المدير العام لحضور  2013\4\14في 

حفل التنصيب في تونس

www.latin-schools.org



13\3\2013

إَخخبة انبببب فشَغٍظ
رئيسا للكنيسة الكاثوليكية 

ينحني أمام الجمهور طالبا صلواتهم له
www.latin-schools.org



يبس ٌىعف انالحٍٍُت انبطشٌشكٍت يذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت طالة 

فً َببهظ

2013نيسان 

إصدار كتيب باللغة اإلنجليزية عن العدل والسالم

مقاالت بقلم  طالب المدرسة البطريركية الالتينية



 2013تنفيذ المسابقة الثقافية  السادسة لعام 

المعهد االكليريكي   -المرتبة األولى 

مشاركة كافة مدارس البطريركية للصف التاسع االساسي

بيت جاال، بيت ساحور، الرينة، األهلية، المعهد االكليريكي، الرامة، الطيبة، عابود، )

(الزبابدة، بير زيت، يافا الناصرة، نابلس
www.latin-schools.org



22\4\2013

يٍ يذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت غضةطهبت انخىخٍهً عٍبدة انًطشاٌ بىنظ يبسكىحغى ٌخشج 

يذٌش انًذسعت األة خىسج هشَبَذصٍت بحضىساألة هًبو خضوص انىكٍم انؼبو نبطشٌشكٍت انالحٍُ

www.latin-schools.org



16\5\2013

يٍ دسعت انضبببذةانغببغ ػشش عٍبدة انًطشاٌ انشىيهً ٌخشج انفىج 

بحضىس يذٌش انخشبٍت 

مدير المدرسة البطريركية الالتينية األب نضال قنزوعة

www.latin-schools.org



18\5\2013

يٍ انشابغ وانثالثىٌ عٍبدة انًطشاٌ ونٍى انشىيهً ٌخشج انفىج 

يذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انطٍبت

مدير المدرسة البطريركية الالتينية غالب رزق
www.latin-schools.org



19\5\2013

ساو هللا  يٍ انكهٍت األههٍت انغبدط وانغخىٌ عٍبدة انًطشاٌ ونٍى انشىيهً ٌخشج انفىج 

يذٌش انًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت األة فشاط ػشٌضت

www.latin-schools.org



23\5\2013
يٍ يذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت بٍج عبحىسانخبعغ عٍبدة انًطشاٌ ونٍى انشىيهً ٌخشج انفىج 

يذٌش انًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت ػصبو بُىسة 

www.latin-schools.org



25\5\2013

يٍ يذسعت انغبدط عٍبدة انًطشاٌ ونٍى انشىيهً ٌخشج انفىج 

انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت بٍش صٌج 

مديرة المدرسة البطريركية الالتينية روند مسلم

www.latin-schools.org



29\5\2013

 في مدرسة البطريركية الالتينية بيت جاالالثامن عشر بطريرك يخرج الفوج لغبطة ا

عاما على تأسيس المدرسة البطريركية الالتينية 160يوبيل 

مدير المدرسة البطريركية الالتينية األب ابراهيم الشوملي

www.latin-schools.org



1\6\2013

نًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت يبس ٌىعف بحضىس انشابغ انبطشٌشن فؤاد ٌخشج انفىج 

يغؤول انًذاسط انخبصت فً وصاسة انخشبٍت وانخؼهٍى

مديرة المدرسة البطريركية الالتينية عبير حنا 

www.latin-schools.org



2\6\2013

نًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انشٌٍُتانغببغ ػشش انبطشٌشن فؤاد ٌخشج انفىج 

مديرة المدرسة البطريركية الالتينية إيفيت الصايغ

www.latin-schools.org



8\6\2013

انبطشٌشن فؤاد ٌخشج انفىج األول نًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انشايت

مدير المدرسة البطريركية الالتينية الشماس جريس منصور

www.latin-schools.org



انُشبط انصٍفً نهغت انفشَغٍت يغ يخطىػٍٍ فشَغٍٍٍٍ

شهر تموز في بيت جاال ونابلس

www.latin-schools.org



انُشبط انصٍفً نهغت انفشَغٍت فً انطٍبت

2013فً شهش آة 

متطوع فرنسي 13طالب و 86

مخيم بعنوان رحلة في البحر

www.latin-schools.org



عبػبث ػٍ  6دوساث نهًؼهًٍٍ فً خًٍغ انًُبطك نًذة 

َظشٌت انزكبءاث انًخؼذدة

www.latin-schools.org



أػذاد انطهبت  وانهٍئت انخذسٌغٍت فً يذاسط انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت 

 2013\8\24بذاٌت انؼبو انذساعً فً 

البطريركة الالتينية في  مدرسة الطالب الهيئة التدريسية

هللا رام 651 55

الزبابدة 1 075 58

الطيبة 457 35

(2) جاال بيت 887 70

ساحور بيت 472 37

زيت بير 438 39

جفنا 216 15

نابلس - رفيديا 30 3

نابلس 654 47

عابود 250 21

عريك عين 160 17

(2) غزة 984 80

جنين 96 6

روضة جنين الى أسرة مدارس البطريركية الالتينية في القدس إنضمت

www.latin-schools.org



2013\8\26فً 

عٍبدة انًطشاٌ بىنظ يبسكىحغى 

ٌفخخح انؼبو انذساعً بضٌبسة ندًٍغ يذاسط اندهٍم

www.latin-schools.org



2013\8\31فً 

عٍبدة انًطشاٌ ونٍى انشىيهً 

ٌفخخح انؼبو انذساعً صٌبسة ندًٍغ يذاسط فهغطٍٍ

أهال وسهال بكم راعيا ومهتما بالجميع

مقعد على كرسي متحركجبرا سمعام وهو  طالبالسيادته يحيي طالب التوجيهي في بيت جاال ويصافح 

www.latin-schools.org



2013\8\24فً 

عبيً يشة يذٌش دائشة انخشبٍت وانخؼهٍى  بٍج نحى االعخبر 

ٌفخخح انؼبو انذساعً بضٌبسة نًذسعت انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انبطشٌشكٍت 

انالحٍٍُت فً بٍج خبال

www.latin-schools.org



Palestine                          Jordan                                 Israël

2013\9\20في 

إفتتاح الموقع اإللكتروني لمدارس البطريركية الالتينية في األردن وفلسطين واسرائيل

الموقع هو

Latin-schools.org

  Palestine                             Jordan                                 Israël

www.latin-schools.org



2013\9\27فً 

Herveانمُصم انفشَغً انؼبو فً انمذط  Margo 

ٌضوس انًذٌش انؼبو نهًذاسط فً اإلداسة انؼبيت

www.latin-schools.org



3\10\2013

إختتام دورة معلمي اللغة اإلنجليزية المرحلة الثالثة بحضور مشرفين بريطانيين

www.latin-schools.org



4\10\2013

دوسة يؼهًً انشٌبضت فً يذساط انبطشٌشكٍت بئششاف َبدي لاير يذسٌذ

www.latin-schools.org



حصص انفشَغً فً يذاسط انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت 

اللغة األجنبية الثانية في مدارسنا يه ةالفرنسي

www.latin-schools.org



30\9\-11\10\2013

صٌبسة وفذ انًذاسط انى عُغٍبَخً 

المدارس المشاركة نابلس وبيت ساحور والرينية ويافا الناصرة

www.latin-schools.org



25\10\2013

25-27\10\2013

األة فٍصم كأيٍٍ ػبو نهًذاسط انًغٍحٍت ٌشبسن فً إخخًبػبث األيبَت 

انؼبيت انششق أوعطٍت نهًذاسط انًغٍحٍت فً األسدٌ

www.latin-schools.org



شهش حششٌٍ انثبًَ

انُشبط انشٌبضً نًذاسط انبطشٌشكٍت انالحٍٍُت

بيت جاال تفوز بالمرتبة االولى

وبيت ساحور ورام هللا والطيبة وبيرزيت ونابلسوالمعهد االكليريكي والمشاركين هم بيت جاال 

www.latin-schools.org



انؼبو انذساعًكم ٌىو عبج يٍ 

دوسة نهًششذٌٍ اإلخخًبػٍٍٍ يٍ خًٍغ انًذاسط

www.latin-schools.org



غبطت انبطشٌشن فً انضٌبسة انشػىٌت نشػٍت انطٍبت ٌضوس يذسعت 

بت وٌهخمً ببنطهبت وانًؼهًٍٍٍانبطشٌشكٍت انالحٍٍُت انط

www.latin-schools.org



17\11\2013

طهبت انًذاسط وانهٍئبث انخذسٌغٍت واإلداسٌت ٌشبسكىٌ فً انمذاط 

اإلحخفبنً ببخخخبو عُت اإلًٌبٌ فً انُبصشة

www.latin-schools.org



25\11\2013

انًذٌش انؼبو األة فٍصم حدبصٌٍ ٌُبل سحبت لبَىًَ انمبش انًمذط

فؤاد طىال ػهى ٌذ غبطت انبطشٌشن  

www.latin-schools.org



30\11\2013

30\11\2013

عبػت يغ  30حخشٌح انًششفٍٍ نًبدة انخؼهٍى انًغٍحً بؼذ دوسة نًذة 

كخىس خبنذ اندىاسٌشذان

www.latin-schools.org



12-14\12\2013

انضائش األبٍض يٍ خذٌذ ػهى بالدَب 

حؼطٍم انًذاسط نًذة ثالثت أٌبو 

www.latin-schools.org



إنضمام 

فرقة الرعاة للترانيم
إلى أسرة مدارس البطريركية الالتينية في فلسطين

www.latin-schools.org



9\12\-23\12\2013

انفصم األول -انُهبئٍت فخشة اإليخحبَبث 

www.latin-schools.org



فشحت انطالة بؼٍذ انًٍالد انًدٍذ ويٍالد أيٍش انغالو انطفم ٌغىع

www.latin-schools.org



2013 حخفبالث ػٍذ انًٍالد ا 

www.latin-schools.org



كم ػبو واَخى ببنف خٍشو

وسنة مباركة للجميع

2014

www.latin-schools.org


