
 
          

education 
F O U N D A T I O N  

 بكم في العام الدراسي الجديد!أهلا 

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 الزيتون عصر
 2019/ 2018 العام     1العدد  

 :الشهر هذا عدد في

                                                                    

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

 

اية ومع بد عصر الزيتونتستمر صحيفة 

العام الجديد في البحث عن قصص 

خريجي المدرسة، محاولًة تسليط 

الضوء على نجاحاتهم المتعددة. حاورت 

، 2012الصحيفة هذا الشهر خريج صف 

بجوزيف  أيضا فادي ميبر المعروف

ميبر، فادي هو فنان ويعمل في مجال 

 التصوير.

في مدرسة الفرندز،  اعام 14قضى فادي 

صف الثاني الالروضة وحتى  صف من

عشر، وعندما سألناه عن تأثير تجربته 

 في المدرسة على حياته العملية الحالية

 :قال

"لعبت الموارد المتوفرة في حرم 

 المدرسة دوراً مهماً  في صنع ما بدأ

 مهنة ليصبحكهواية لدي وتحول الآن 

 التصوير." وهي

درس فادي إدارة الأعمال في جامعة 

 الفرندز،مدرسة بيرزيت بعد تخرجه من 

 بعدتخصصه لكنه قرر عدم العمل في 

عمل على تحقيق حلمه في بل التخرج 

يعمل فادي و لى مهنة. إتحويل الهواية 

 اوقع عقودوقد ، افوتوغرافي االآن مصور 

 مع شركات ومجلات محلية وعالمية.

"منحتني مدرسة الفرندز الكثير على 

مدار السنوات، وهي تذكار دائم 

بالنسبة لي لأكون على طبيعتي وألا 

 فادي -أخاف من ذلك."

 

بتقديم  المقابلةأصر فادي على إنهاء 

 نصيحة لخريجي المدرسة القادمين:

ا ل لخريجي المستقبل هي:"نصيحتي 

حوا لمخاوفكم في الوقوف أمام تسم

أحلامكم، والخوف يمكن أن يأتي 

بأشكال وصور متعددة، فعليك 

الاعتراف بها وأن تأخذها كحافز، وليس 

كحاجز، ولكن كمحرك نحو إحداث تغيير 

في العالم من خلال البدء بمجتمعك، 

 *ومدرستك."
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

  دائرة التواصل –لمى مرة بقلم 

ى إل إنه لمن دواعي سروري الترحيب بكم بالعودة

من خلال العدد المدرسةةةةة مع عام دراسةةةةي جديد 

هذا العام الدراسةةي لنشةةرة مدرسةةة الفرندز لالأول  

 الزيتون".صر الألكترونية الشهرية واسمها "ع

نهدف من خلال إصةةدار هذه النشةةرة التواصةةل مع 

كافة أعضةةةةةةاء وفتات مجتمع مدرسةةةةةتنا ولذلك 

سنقوم بالتركيز على موضوع خاص في عدد كل 

شهر. وقمنا أيضاً بإضافة عامود جديد يستعرض 

اقتبةةةاسةةةةةةةةات عن مبةةةادرء وقيم الكويكرز على 

 الصفحة الأخيرة من النشرة. 

ة باللغة كما نعيد تعريفكم على مدونة المدرسةةةةة

ية تحت اسةةةةةم  لإنجليز مدونة مجتمع مدرسةةةةةةة ا

التي تفتتح المجةةال لنةةا جميعةةا  الفرنةةدز رام  ،

لنتشارك الآراء والأفكار هالي وطلاب موظفين وأك

 بخصوص مجتمعنا المدرسي.

نرحب في دائرة التواصةةةةةل بأفكاركم ومقترحاتكم 

ما. أتمنى أن  لآرائكم دائ ماع  لاسةةةةةت نا ا عد ويسةةةةة

ة نموذج اسةةةةةتالةاع الرأي الةذي تتفضةةةةةلوا بتعبتة

سبوع بخصوص ما  سنقوم بإرساله إليكم هذا الأ

ما  يه في المدرسةةةةةةة من خلال  تودون التعرف إل

ننشةةةةره على صةةةةفحاتنا على وسةةةةائل التواصةةةةل 

الاجتماعي لهذا العام. ولا تنسوا متابعة صفحات 

المدرسةةة على وسةةائل التواصةةل الاجتماعي عبر 

 الروابط التالية:

        
خلال الصةيف كانت دائرتنا مشةغولة بالعمل على 

وإنهاء عدد من المشةةاريع التي نأمل أن ترر النور 

سيس غرفة أرشيف المدرسة، التي  قريبا، منها تأ

كما تم  .أصةةةبحت جاهزة لللبحوث حسةةةب الالب

لقاء خريجي المدرسةةةة السةةةنوي الثاني بنجا  في 

حرم المدرسةةةةةة الأسةةةةةاسةةةةةية. ونبدأ الآن عملية 

ية ذكرر مرور الت فال لاحت ما على  150حضةةةةةير  عا

مدرسةةةةةةة ل فلنتأسةةةةةيس ال ها معا كمجتمع  حت ب

 المدرسة.*

 مديرة دائرة التواصل -سان جعوان بي                

 

  

 عصر الزيتون

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

تعرفوا على نائب مديرة المدرسة 

 !الثانوية الجديد د. مارك باومان

عصر الزيتون هو العناية  موضوع هذا العدد من

البيتية. هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

العناية البيتية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيتية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن   قد أعاانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

دز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا للفرن

ولكن أيضاً ممتلكاتنا وبيتتنا الابيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام 

بما تم منحه، ليس فقط لأنفسنا، بل للأشخاص من 

حولنا وللأجيال القادمة كذلك. نحن مهتمون في 

ة التدوير والحد الفرندز بالحفاظ على الااقة وإعاد

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الااقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيتة أيضاً. لدينا مجموعة بيتية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

لابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. ليشمل جميع ط

يدفعنا الاهتمام بالنظام البيتي إلى السعي للحد 

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل الة 

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

سالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الاريقة التي ر 

نعمل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ 

القرارات وكيف نتواصل، على تلك القيم 

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في عام 

. لذلك كل عمل نقوم به، وكل قرار نتخذه، 1869

وكل سياسة  ناورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

الفرندز وضمان أن التعليم القائم على  يجسد قيم

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلساينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

عمال سنويا وتشكل أكثير من التزخر عالة الصيف بال

ن تشكل أالعالة فرصة سانحة لمهمات ومشاريع يمكن 

خارا على مرتادي المدرسة في  ة أويمعيقا للعملية التعليم

  العام الدراسي.حال تنفيذها خلال 

التي عمال والمهمات أال العديد منوكغيره شهد هذا الصيف 

 ضاو شارفت على الانتهاء. وسأقوم باستعر أنجازها إقد تم 

حرم بعمال في كلا الحرمين وبداية ألعديد من تلك المختصر ل

 المدرسة الثانوية:

همها أعادة تأهيل ساحات داخل الحرم المدرسي: وإ* 

لى تحسين الساح الخارجي للساحة إالذي هدف المشروع 

متر مربع. تتشكل  2000رب من االصخرية ومساحتها ما يق

الساحة من الصخر الابيعي الذي ومع مرور الوقت تخللته 

العديد من الفجوات الخارة على سلامة الالاب. المشروع 

ى عمال علأحافظ على الاابع التاريخي للساحة واقتصرت ال

معالجة فجوات الساحة وخاوط البنية التحتية باستخدام 

 التاريخي. ور مشابهة لاابع الساحةصخ

على مدرجات ملعب كرة السلة أعادة تشكيل للساحة إ* 

حيث تم تكوينها  بتشكيلة من الخرسانة والحجر الابيعي 

 .كثر استغلالاأبهى وأ والبلاط التقليدي لتغدو

رصف وتوسيع ممر مركبات داخلي محاذي لمبنى العلوم * 

 .لوك الصناعينتر إومعالجة ميوله ورصفه بحجر ال

شملت  وساىالمدرسة المبنى عمال استكمالية حول أ* 

ضافة موقف إ تحواض زراعية. كذلك تمأنشاء ممرات وإ

 جديد لسيارات الموظفين.

  .رضيةأنشاء شبكة فايبر إ* 

 داخل الحرم المدرسي. ساح الشقق السكنيةأعادة عزل إ* 

 الجديدة. تأهيل غرفة الزي المدرسي* 

 

 2018عمال ومشاريع صيف أ
 دائرة المشاريع وإدارة المرافق  –م. هلال سباعنة  

 .ملعب كرة السلةل ءةضامشروع تركيب إاستكمال * 

نشاء شبكة ري وفرد عشب طبيعي لمناقتي التعليم إ* 

 .والحديقة البيتيةالخارجي 

 م التالي:تساسية أالمدرسة الحرم فيما يخص 

 22تركيب نظام طاقة شمسية فوق مبنى ويتير بقدرة * 

 واط/ساعة.كيلو 

ة الروضمبنى ضافي فوق إاستكمال تشايب الاابق ال* 

والمخصص لصفوف الثالث الابتدائي وتعفيشه وحاليا في 

يم ن التصمأ. جدير بالذكر أثاثتوريد اخر دفعة من ال انتظار

 المعتمدمبنى المدرسة الوساى الجديد مشتق من فكرة 

على الواجهات المفتوحة والفراعات المشتركة ومرونة 

 عليم.  تلل أسلوبكثر من أة تابيق يمكانإو  أثاثتشكيل ال

 صيانة كاملة لعزل ساح مبنى شاهين.* 

 الاءنوع جديد من الرضية ملعب كرة السلة بأطلاء * 

 .تنفيذالمشروع قيد الما زال  –مخصص للملاعب 

وأخيرا أذكر لكم بعضا من أعمال الصيانة التي قامت بها 

طواقمنا داخل غرف الصف في حرمي المدرستين 

الأساسية والثانوية ومنها أعمال الاراشة والدهان، تصليح 

 الكهرباء، إضافة قاع صحية وصيانة الألعاب الخارجية.*

 

 

 

 

 دائرة التواصل  –لمى مرة 

ع ملزيتون" من خلال مقابلة قصيرة ة "عصر ارحبت صحيف

د. مارك باومان الذي انضم لمجتمع مدرسة الفرندز هذا 

لى إومان االعام، كنائب مدير المرحلة الثانوية. ينضم ب

في الإدارة وثلاثين  االمدرسة بخبرة تزيد عن عشرين عام

ومان من خلفية أكاديمية افي مجال التعليم. يأتي ب اعام

في إدارة التعليم  ةرجة الدكتورافهو حاصل على د

والإشراف، وماجستير في الآداب، وبكالوريوس في علم 

 النفس.

س: ما الذي جعلك تسافر أميال بعيدة عن منزلك للانضمام 

 لمجتمع الفرندز؟

لى مدرسة الفرندز هو دمج لخبرتي ومسار إدوم "اعتبر الق

حياتي في آن واحد، عملت كإداري، ومدير مدرسة وأنا 

من  امزيج ى طائفة الكويكرز. تجمع هذه الوظيفةإلنتمي أ

 ومسار حياتي ككويكرز.اهتماماتي البحثية وخبرتي الإدارية 

علان إكان لي عندما رأيت ال لى أن  أول رد فعلإبالإضافة، 

هذه الوظيفة، أن هذه فرصة ممتازة لي والتي استايع ل

 من خلالها التقديم للمدرسة."

طموحاته خلال تجربته المستقبلية من شارك معنا مارك 

 خلال وجوده في المدرسة:

"اتالع للعمل والانضمام لمدرسة  تكرّم قيم وفلسفة 

الكويكرز، واتالع أيضاً لمعرفة المزيد عن منهج البكالوريا 

الدولية، والعمل مع هيتة تدريسية هي في المقام الأول 

ي اينفلساينية. وآمل أيضاً التعلم عن المجتمع الفلس

 والعيش في فلساين."

 في المدينة، عنله عبر مارك، بعد الأسابيع القليلة الأولى 

فرحته بوجوده في مدينة شرق أوساية ومزدحمة مثل رام 

   وعن تالعه للعمل مع الالاب والأساتذة.

س: ما هي أهدافك الرئيسية خلال السنة الأولى لوجودك 

 معنا في المدرسة؟

امي الأول أن اتعلم اسماء الأساتذة، "آمل خلال تواجدي في ع

شخصياتهم وطريقة عملهم. ثانياً، لقاء الالاب والتعرف على 

شخصياتهم واهتماتهم وتحديد نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. 

ثالثاً، سأحاول تعلم اللغة العربية والتعلم عن المجتمع 

 الفلسايني." 

ل مع وجود تجارب جديدة يأتي معها القلق، لذلك عندما ست

 عن قلقه الرئيسي قال مارك:

"قلقي الرئيسي، هو أن يتم قبولي من قبل الناس والمجتمع 

المدرسي. كان الأسبوع التعريفي أسبوعاً جيداً مع أعضاء 

 هيتة التدريس والموظفين."

 انهى مارك مقابلتنا برسالة إلى مجتمع المدرسة:

" لاالما قدرت قكرة المجتمع، لذلك أحب أن أطلب من 

الالاب والمعلمين وأولياء الأمور التحلي بالصبر على 

بعضهم البعض وعلى نفسي، حتى نتمكن من حل جميع 

المشاكل، من خلال إدراكنا جميعاً أننا في مجتمع واحد. يحتاج 

المجتمع لدعم بعضه البعض، ونحن بحاجة إلى البقاء 

 إيجابين."

 

ة درسنتمنى لمارك التوفيق  في رحلته الجديدة هنا في م

 الفرندز.

 

 

 

 

 

س: ما هي أهدافك الرئيسية خلال السنة الأولى لوجودك معنا 

 في المدرسة؟

سماء الأساتذة، أتعلم أل خلال تواجدي في عامي الأول أن "آم

شخصياتهم وطريقة عملهم. ثانياً، لقاء الالاب والتعرف على 

شخصياتهم واهتماتهم وتحديد نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم. 

، سأحاول تعلم اللغة العربية والتعلم عن المجتمع ثالثاً 

 الفلسايني." 

مع وجود تجارب جديدة يأتي معها القلق، لذلك عندما ستل عن 

 قلقه الرئيسي قال مارك:

من قبل الناس والمجتمع  تقبلي"قلقي الرئيسي، هو أن يتم 

تة هيالالمدرسي. كان الأسبوع التعريفي أسبوعاً جيداً مع أعضاء 

 والموظفين." يةالتدريس

 نهى مارك مقابلتنا برسالة إلى مجتمع المدرسة:أ

كرة المجتمع، لذلك أحب أن أطلب من الالاب ف" لاالما قدرت 

والمعلمين وأولياء الأمور التحلي بالصبر على بعضهم البعض 

من خلال  ي، حتى نتمكن من حل جميع المشاكلوعلى نفس

ج المجتمع لدعم بعضه إدراكنا جميعاً أننا في مجتمع واحد. يحتا

 البعض، ونحن بحاجة إلى البقاء إيجابين."

في رحلته الجديدة هنا في مدرسة  نتمنى لمارك التوفيق

 *الفرندز.

 

الجديد. بدأت العمل  يأهلا بكم في العام الدراسةةةةة

واحد هنا في مدرسةةةةةةة الفرندز رام   قبل عام 

وكان من أقور التجارب التي خضةةةةةتها في حياتي. 

إن هذه المدرسةةةةةة تقف شةةةةةاهدا على التاري . قد 

 1869بدأت قصة مدرسة الفرندز برام   في عام 

وهي قصة لا تنسى تحدث عن العلاقات بين أناس 

متميزين قادت لتاوير وتنمية ما نعتبرها من أهم 

ل اي وسةةةةةيبييلارس الكويكرز في العالم. افتتح إ مد

جةةونةةس مةةةدرسةةةةةةةةة غةةيةةرت حةةيةةةاة الةةةآلةةةاف مةةن 

 الفلساينيين عبر العقود من خلال التعليم.

عةةامةةا على تعليم  150نحتفةةل هةةذا العةةام بمرور 

ا غيرة قاعنالكويكرز في فلسةةاين. من بدايات صةة

ر إيلاي وسيبيل جونس بذو شوطا كبيرا. تشبه رؤية

ها  بذرة الخردل. لكن ها أصةةةةةغر حتى من  الخردل. إن

ما تنمو تصةةةةبح أكبر من كل الأشةةةةجار  مرقس عند

(. مبةةادرة تنالق من أفكةةار متواضةةةةةعةةة 29-4:26

وتنمو لتصةةةةةبح أكبر مما هو متوقع. فقد زرعا بذور 

صةةغيرة، قوية، وصةةامدة فتعاي فرصةةة  –الخردل 

 للنور الداخلي للكل طفل بأن يشع وينمو.

نولي هةةذا العةةام اهتمةةامةةا مركزا على شةةةةةهةةادات 

كويكرز. تعرف لجنةةةة خةةةدمةةةة ومبةةةادرء وقيم ال

الكويكرز بالسةةةةةعي  (AFSC)الأصةةةةةدقاء الأميركيين 

نحو ما هو أفضةةةةل بشةةةةخص كل فرد للإجابة على 

تسةةةةةاؤل "ما جعله  " بنا جميعا. وإن شةةةةةهادات 

الكويكرز مصالح يشير إلى الالتزام بممارسة هذه 

 المعتقدات على أرض الواقع.

 

المعروفة من تبقى هذه الشهادات شاهدة على الحقيقة 

خلال علاقتنا مع  . فهي لا توجد بأي شكل مكتوب أو 

جامد، ولا يتم تابيقهم بأي أسلوب إجباري أو مفروض. 

حيث يبحث كل من الكويكرز عن كيفية التعبير عن هذه 

الشهادات ضمن حياته ا(. في مدرسة الفرندز برام   

نأمل أن نقضي هذا العام بالبحث عن كيفية تابيق 

التعبير عن هذه الشهادات ضمن مجتمعنا. من المهم و

أن نقضي الوقت معا للنقاش حول كيفيو فهمنا للهذه 

 للنور الداخلي للكل طفل بأن يشع وينمو.

نولي هذا العام اهتماما مركزا على شةةةةةهادات ومبادرء وقيم الكويكرز. تعرف لجنة خدمة الأصةةةةةةدقاء 

الكويكرز بالسةةعي نحو ما هو أفضةةل بشةةخص كل فرد للإجابة على تسةةاؤل "ما جعله  (AFSC)الأميركيين 

يشةةير إلى الالتزام بممارسةةة هذه المعتقدات على أرض  " بنا جميعا. وإن شةةهادات الكويكرز مصةةالح 

 الواقع.

تبقى هذه الشةةهادات شةةاهدة على الحقيقة المعروفة من خلال علاقتنا مع  . فهي لا توجد بأي شةةكل 

بأي أسةةةةةلوب إجباري أو مفروض. حيث يبحث كل من الكويكرز عن  مد، ولا يتم تابيقهم  مكتوب أو جا

في مدرسةةة الفرندز برام   نأمل أن نقضةةي هذا العام  ادات ضةةمن حياته/اكيفية التعبير عن هذه الشةةه

 نقضةةي الوقت معا بالبحث عن كيفية تابيق والتعبير عن هذه الشةةهادات ضةةمن مجتمعنا. من المهم أن

 هذه الشهادات بعهدنا وواقعنا الحالي.فهمنا ل للنقاش حول كيفية

سةةةةةي الجديد ونتالع بشةةةةةوق للقاء الالاب وعائلاتهم هذا يسةةةةةعدني الترحيب بالجميع بهذا العام الدرا

 الأسبوع.* 

 
 أحدى غرف صفوف الثالث األبتدائي قبل التأثيث

http://ramallahfriendsschoolblog.blogspot.com/
http://ramallahfriendsschoolblog.blogspot.com/
http://twitter.com/FriendsRamallah
http://www.youtube.com/channel/UCRzc2OTo_84x_GUmMnz7rlQ
http://www.instagram.com/ramallahfriendsschool/?hl=en
https://www.facebook.com/FriendsRamallah/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.linkedin.com/company/ramallah-friends-schools
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 المدرسة تقويم  

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 مدرسة الفرندز .... رسالة محلية ورؤية عالمية

 نحو عالٍم ُمتَّسع الآفاق

 
 المدرسة الأساسية مديرة – فريدا دحدحبقلم 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

"يؤمن الأصدقاء )الكويكرز(  بأننا نحتاج بعضنا 

ٍٍ لمجتمعناا". نحان  البعض، بما أن كل منا غاا

مهماون بالنساابة لمجتمعنااا، وكاي نع اار علاا  

أنفساانا وعلاا  الحقيقااة نحتاااج بعضاانا بعضااا. 

نحن نحيي هاذ  القايم كمدرساة بعادة  ارق. 

كانت وستبق  دائما مدرسة الفرنادز باراهللا   

ا أفضل الفار  التعليمياة ملتزمة بمنح  لبته

والتربوية الموجودة. هاذا العااهللا بشاكل  اا  

ين كال  الاة)ة( مان سنسع  جاهدين لتمكا

ىمكاناتااا)ا(. لكاان  لاا   ىالوصااوٍ ىلاا  أق اا

ليس ممكنا ىلا بالدعم والمشاركة مناا جميعاا 

معااا كمجتمااع واحااد. لكاال منااا دور  ال ااا ، 

ويقااع علاا  عاتقنااا نحاان الكبااار، التأكااد ماان أن 

لناااا يشاااعرون بالراحاااة والتشاااجيع دا ااال أ فا

صفوفهم، وفي الساحة وأيضا في البيت، من 

  لاٍ قيامنا بالوفاء بمسؤولياتنا تجاههم.  

ولأجل القياهللا بذل  أعتقد بأنا عليناا الاتفااق 

عاان كيفيااة  هااور مجتمعنااا المدر اا . هااو 

واحدة، يتم التواصل باين  مجتمع يقف وقفة

 أسالية وقنوات محترمة، من  لاٍ أفراد  

 

 بأن نكون مدرسة الفرندز براهللا  ...

انطلاق موسم تقديم الطلبات الجامعية 

19-2018 

أرحة بجميع أهالي  لبة مدرسة الفرندز 

موسم تقديم الطلبات افتتحنا  و ريجيها! 

 لاٍ شهر آب! وأنا  2018-19الجامعية 

متحمس بحق ومفعم بالأمل بعد النجاح 

أن ، وأعلم ب2018الباهر ل ريجي عاهللا 

 سيحققوا نجاحا أكبر! 2019 ريجي عاهللا 

بداية أود تل يص مضمون القبوٍ 

بالجامعات العالمية الذي حصل عليا 

 ريجوا العاهللا الدرا   السابق حيث تم 

 قبوٍ  لبتنا لما يلي:

 ثلاث جامعات "أيفي ليغ". *

كلية/جامعة مميزة حوٍ العالم، منها  42 *

كلية/جامعة تحتل أعل  المراتة بعد  32

 ي ليغ.جامعات الأيف

مجاٍ )ت صص(  47دولة م تلفة و 19* 

 م تلف، بما فيها كليات حقوق و ة.

مليون دولار قيمة المنح  $7.7أك ر من * 

من  %50الدراسية حوٍ العالم، بما يقارب 

هذ  المنح تضمن تسديدا للاحتياجات 

 الكاملة للطالة)ة(.

نجاح ببرنامج دبلوهللا  %96نسبة * 

 البكالوريا الدولية!

أبهرنا بالنتائج  2018صف عاهللا  ومع أن

 2019الجيدة لكنني أشعر بأن صف عاهللا 

ل! للتحضير، عل  سيقدهللا ما هو أفض

 عشر القياهللا بالتالي:  لبة صفوف ال واني

تقديم القائمة المسودة الأول  * 

للجامعات المنوي التقديم لها لكريس قبل 

 من آب. 20

اسم جامعة  15يجة أن تضمن القائمة  -

كل المنا ق، عل  أن يتم أو أك ر في 

البحث بشكل عميق عل  مواقع الإنترنت 

 قبل تقديم القائمة.

 يدليل الإرشاد الجامعالا لاع عل  * 

 عل  الإنترنت.

الا لاع عل  عناوينهم عل  الإيميل * 

لمعرفة مواعيد اجتماعاتهم )وتبدأ في 

 (.2018أيلوٍ 

التحضير لحضور أي من الأحداث * 

 القادمة م ل:

جلسة تعريفية حوٍ الجامعات الألمانية:  -

 أيلوٍ )يحدد لاحقا(

ورشة عمل البيان الش   : أيلوٍ  -

 )يحدد لاحقا(

 لبات التقديم الاعتيادية: ورشة عمل  -

 أيلوٍ )يحدد لاجقا(

تشرين   21جولة الجامعات الأمريكية:  -

 أوٍ 

 19زيارة كلية أيرلهاهللا للقبوٍ الدولي:  -

 تشرين ثاني

من  ريجي لقاء  ريجي الجامعات  -

تشرين أوٍ أو مدرسة الفرندز الشتوي: 

 تشرين ثاني )يحدد لاحقا(

ات: ورشة عمل تقديم  لبات الجامع -

 *تشرين ثاني أو كانون أوٍ )يحدد لاحقا(

 

 

حيث ما يؤمل منا العمل با، ىل  جانة 

تطوير مهارات هؤلاء الطلاب بما يتناسة 

والقرن الحادي والعشرين، لجهة الّتواصل 

 والّتأثير الإيجابي مع الآ ر المحلي والعالمي.   

ولكي تبق  المدرسة القدوة والنَّمو ج اّلذي 

ُيحتذى با في المجتمع تبقي أبوابها مفتوحة 

للمجتمع المحلي للإفادة ونشر ال برات ما 

بين كوادرها وفئات المجتمع المحلي، 

فتستقبل أفراداً من  لاب و البات 

الجامعات والمراكز الم تلفة؛ بهدف الّتدرية 

والّتطوير. كما وتتشارك مع معلمي 

ة لا ومعلمات المدارس الأ رى، وتتيُح الفرص

بل تعمل عل  تسهيل تواصل  اقمها مع 

المجتمع المحلي من  لاٍ المشاركة في 

  ورشات عمل وأنشطٍة  ارج محيط المدرسة.

وبما أّن المدرسة شاء لها أن تكون في باؤرٍة   

هامٍة من هاذا العاالم، نساتطيع القاوٍ وبكال  

ف ااارٍ، ىنَّ الّرساااالة اّلتاااي ُوجااادت مااان أجلهاااا 

قرٍن ونصف مان الازَّمن،  مدرسة الفرندز وبعد

تسيُر في أفٍق ُمنيٍر ومتشعٍة، نأمال أن يمتاد 

  لأنَّ  يتذمر من هناك"فمئًة ومئًة ومئًة ُأ ر، 

 فوق لأنّ  يتفاءٍ من وهناك شوكًا، للورد

 *قدماً. نسيرُ  ولنبق  ، وردًة" الشوك

 

 رنيم خوري

فيما كانت الأصداُء ترنو في أرجاء الأرض؛ 

والّشهة تلمُع في أركان الّسماء، كانت 

مدرسة الفرندز  اك الّطائر الصَّداح اّلذي برز 

في سماء و ننا فلسطين منذ مئٍة و مسين 

عاماً، لينشَر رسالة الّسماء عل  الأرض، حاملاً 

 رسالَة مجتمٍع كامل بكّل  تنوعاتا.   

لقائمة عل  مبادىء الكويكرز من مرتكزاتها ا

وتعاليمها، استندت المدرسة ىل  توفير فر  

تعليٍم متساويٍة للجميع، مع مساندة 

احتياجات أفرادها كافة ب لق بيئٍة تربويّة 

مفعمٍة بالمحبة والّسلاهللا والاحتراهللا المتبادٍ، 

متمّ  لًة بطاقمها وكادرها، ىضافًة ىل   لابها 

نباً ىل  جنة مع وأهاليهم، اّلذين يسيرون ج

سياسة المدرسة وقيمها في  لق  بيئٍة مهتمٍة 

ومتعا فٍة مع مجتمعها الّدا لي أولاً، ومع 

المجتمع المحلي ثانياً. فالعلاقة اّلتي تتسم 

بالشّراكة ما بين المدرسة بكّل أ يافها 

والمجتمع المحلي هي جوهر مباديء 

الكويكرز وىحدى أهم مرتكزاتها. كما تبق  

المدرسة المجتمعيّة الأول  من نوعها برامج 

لغرس روح الّتكافل والّتعا ف والّشعور مع 

الآ ر ما بين أفراد مجتمع المدرسة وبين 

 مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي.

ولأّن المدرسة تؤمن بالمساواة بين أفراد  

البشر، ان ر ت في رؤيٍة ومنهجيٍة تطويريٍة 

ىل   أك ر، حيث أرادت لرسالتها أن ت رج

مساحاٍت أوسع وأشمل، فهيّأت لطلابها فرصاً 

عالميّة كبرنامج الابكالوريا الدولية تعليميّة 

بفروعا ال لاثة ويبدأ في صفوف الروضة 

ببرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية 

(PYP اّلذي بما يتضمنا من ملامح تساعد  )

عل  زيادة الإلماهللا والمعرفة بُهوية الفرد من 

 ير مهارات هؤلاء الطلابتطو 

هذا ( PYPتم تعيين ساندي زيادة منسقة لبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية )و

، 2011بدأت ساندي بالعمل في مدرسة الفرندز كمساعدة لمعلمات الروضة عاهللا . العاهللا

 الأكاديمية عملت ساندي مديرة المرحلة. كما 2013وأصبحت معلمة بالروضة في عاهللا 

  الأساسية. ل في أدوارهن الجديدة في المدرسةنتمن  لهن الأفض صف التمهيدي.لل

 

اضغطوا عل  الرابط  

أدنا  للوصوٍ لتقويم 

2018-2019المدرسة   

أيلوٍ 12  

)قابل للتغيير(رأس السنة الهجرية   

 

أيلوٍ 13  

حفل العودة ىل  المدرسة –المدرسة الأساسية   

 

أيلوٍ 15  

تجمع ىنارة احتفاٍ العودة ىل   –المدرسة ال انوية 

 .المدرسة

 

 أيلوٍ  17

س لبدء الحملات الانت ابية لمج –المدرسة ال انوية 

 الطلبة.

 
 أيلوٍ 22

موعد تسديد دفعات من الأقساط المدرسية 

 ال طة ج(.)حسة 

 

 أيلوٍ 24

 انت ابات مجلس الطلبة. – المدرسة ال انوية

 

عندما يبدو كل ش ٍء مظلماً، فك ر بأن  

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقواٍ الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولم  مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لم  مرة ومحمد داوود.

 تشرين أوٍ 1

 انطلاق حملة العطايا البيضاء

 

 تشرين أوٍ 6

دواهللا نصف يوهللا للطلاب بسبة ورشات العمل 

 للمعلمين والمعلمات.

 

 

بشكل  رنيم  وري مديرة للروضة تعيين تم. هذا العاهللافي المدرسة الأساسية  تم ىجراء بعض التعيينات الدا لية

صبحت مساعدة مديرة كمعلمة لصفوف الروضة وأ 2005عاهللا  مؤقت. بدأت رنيم العمل في مدرسة الفرندز في

  . 2016الروضة في عاهللا 

"هدفنا بروضة مدرسة الفرندز هو تهيئة كل  فل للعالم وليس حوٍ آمالها للعاهللا الدرا   الجديد قالت رنيم: 

 فل."تحضير العالم للط

 

وينضم مارك باومان 

لمدرسة الفرندز بدور نائة 

لمديرة   -مؤقت  –

للتعرف المدرسة ال انوية. 

عل   لفية مارك 

الأكاديمية بشكل أوسع 

تفضلوا بقراءة مقابلة 

صحيفتنا معا عل  

الصفحة ال انية من هذ  

 *النشرة.

 

 2018-2019للعاهللا الدرا    ةديلتعيينات الإدارية الجدا

 زيادة مع طالبها بالصف التمهيديساندي 

مجتمااع يشااعر كاال ماان أفااراد  مااع الااآ ر 

ويظهاار التعااا ف بياانهم  صوصااا فااي 

 أوقات الأزمات. 

 

ماان مجتمااع يحتفااي بإنجازاتااا ولااا ي شااى 

تساااليط الضاااوء علااا  مااان يعملاااون بجاااد 

لتحقيااق هااذ  الإنجااازات. مجتمااع لااا يقاادهللا 

علااا  عملياااات ت رياااة الحماماااات  لااااٍ 

كاال ب، ويفت اار للعاااهللا الدرا اا اليااوهللا الااأوٍ 

ممتلكااااات مدرسااااتا. كاااال هااااذ  الااااأمور 

مجتمعة هاي التاي تمكنناا لنصابح أفضال 

بما نفعلا ىن كان التعليم، الأبوة والأمومة، 

التواصااال وباااأن نكاااون مدرساااة والاااتعلم، 

الفرناادز بااراهللا  . السااؤاٍ الااذي أود  رحااا 

هنا لنا جميعا مع بداية هذا العاهللا الدرا ا  

كمجتمااعو وهاال نحاان هااو كيااف نت اارف 

اننااا التحسااين ماان  لاا و شاا ء علينااا بإمك

التفكير با ونحن نبادأ رحلاة تعلمياة جديادة 

معا. وأتمن  لكال فارد مان أفاراد مجتمعناا 

 عاما مليئا بالتعلم.*    

 مديرة المدرسة الأساسية – رياهللا كفريبقلم 
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