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F O U N D A T I O N  

 التعليم لدى الكويكرز

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 الزيتون عصر
 2019/ 2018 العام     2العدد  

 :الشهر هذا عدد في

                                                                  

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

، 2001لقائنا هذا الشهر مع خريج صف 

مصمم المجوهرات الفلسطيني 

وصاحب معرض مجوهرات رمزي، رمزي 

عويس. حاز رمزي على درجة 

البكالوريس في العلوم المالية 

والمصرفية من الجامعة الأهلية في 

الوسطاء عمان، ومن ثم أصبح أحد 

المعتمدين القلائل في سوق الأوراق 

 المالية الفلسطيني.

عبر رمزي لصحيفتنا في حديثه عن 

 تجربته في مدرسة الفرندز:

"كنا على علم في وقت دراستنا في 

المدرسة بأن ما يقدم لنا أكاديمياً هو 

الأفضل على صعيد فلسطين، والذي 

أثر عل حياتنا بشكل عام وعلى حياتنا 

 بشكل خاص."المهنية 

متابعة شغفه  2007قرر رمزي في عام 

الشخصي الذي يتماشى مع الأعمال 

العائلية، تصميم المجوهرات. بدأ من 

خلال الانضمام إلى والده في إدارة 

أعمال العائلة، ولكن بسبب الاختلافات 

في الأهداف والغايات، قرر مواصلة 

بشكل فردي.  مسيرته في المجوهرات

ورش عمل ودروس  ثم بدأ في أخذ

ودورات تصميم عالمية. وفي عام 

 ، بدأ مشروع مجوهرات رمزي2008

حيث يقوم بتصميم وبيع المجوهرات 

 المميزة. كانت آخر مبادرات رمزي

مشروع "سيدة الأرض" الذي أطلق منذ 

 .على شكل خاتم للجنسين شهرين

"سيدة الأرض" قصة شعبنا من  عرضت

من أهم المعالم  خلال خاتم يضم ثمانية

 في فلسطين، والتي تاريخيةالفريدة وال

 الحلقة نفسها. حولتم توحيدها معاً 

 

عند تذكر تجربته في مدرسة الفرندز، 

أعرب رمزي عن امتنانه وتقديره 

 لمدرسته قائلاً:

"كانت المدرسة أكثر من مؤسسة 

تعليمية لنا، تعلمنا كيف نكون ملتزمين 

. ساءلين عن أفعالناتومسؤولين وم

ابتكرت المدرسة شعوراً بالمجتمع بيننا 

كطلاب وأعضاء هيئة تدريسية. في 

الوقت نفسه سمحت لنا بأن نكون 

 مبدعين ونفكر خارج الصندوق."

مع صحيفتنا ببعض  هأنهى رمزي لقاء

المدرسة  ريجيالكلمات لخ

 المستقبليين:

"إذا كنت خريج مدرسة الفرندز، فأنت 

 "*تستطيع فعل أي شيء ترغب به.

 

 

 المدير العام  سالةر 

  دائرة التواصل –لمى مرة بقلم 

 

 البساطة

أهم الأمور  بأن )الأصدقاء( يؤمن الفرندز

 المادية. بالحياة ليست الاشياء

 

 السلام

يؤمن الفرندز أن هناك دائما مسار 

الكرامة والعدالة، ويجلب السلام،

 والاحترام.

 

 النزاهة

يؤمن الفرندز بأن كلماتنا وأفعالنا يجب 

 أن تعكس ذاتنا الحقيقية.

 

 المجتمع

يؤمن الفرندز بأننا نحتاج لبعضنا 

له مكانته وقيمته البعض، لأن كل منا 

 التي تؤثر في المجتمع.

 

 المساواة

يؤمن الفرندز بأن كل شخص محبوب من 

 قبل هللا بشكٍل متساٍو مهما كان.

 

 العناية

التي منحنا  نَِعميؤمن الفرندز بأن ال

إياها هللا أوِدعت لنا لنعتني بها لأجيال 

 المستقبل.
 

  
 

رز في هادات الكويكش

 مدرستنا

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية  ندز يونايتد ميتنغ إلى رام هللازيارد وفد فر 

هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن البيئية. 

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

ا واهبنللفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط م

ولكن أيضاً ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. 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 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية  من النفايات. نقوم

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

دفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد ي

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ  لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

ي الطريقة الترسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند 

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  نطورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

لى ئم عيجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القا

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 

 

 

 

 دائرة التواصل  –لمى مرة 

وصل وفد من جمعية  شهر أيلولخلال 

 Friends Unitedفرندز يونايتد ميتنغ 

Meeting (FUM)  ،إلى رام هللا لزيارة

استمرت لأسبوعين، إلى حرمي 

في رام هللا والبيرة. رحب المدرسة 

 كل من  مجتمع المدرسة بحضور

الأمين العام الجديد للجمعية كيلي 

مديرة المهمات  –كيلام، وإيدن غريس 

مدير  –العالمية، ودان كاستيلان 

موظف  –التواصل، وأندي ألبرتيني 

 التنمية لمدرسة الفرندز.

 

أجرينا مقابلة مع كيلي كيلام، مدير عام فرندز يونايتج ميتنغ الجديد حول زيارته الأولى لفلسطين ومدرسة الفرندز برام هللا. 

أنا أشعر بالامتنان والمكان يغير حياة الأشخاص. هذه الزيارة، لأن هذا  ما هو بعدكن لأي شخص أن يبقى ك"لا يم وقال:

 وستكون هدية سأحملها معي أينما ذهبت." زيارتناللعطف والضيافة الفلسطينية التي منحت لنا خلال 

 كويكر و"فرند" منذ فترة طويلة. عند سؤاله عنشهر تموز الماضي و هو في بدأ كيلام خدمته أمينا عاما للفرندز يونايتد ميتنغ 

ديد قال كيلام بأنه متحمس للخدمة مع فرندز يونايتد ميتنغ ومجتمعها حول العالم ممن يخدمون برامج التوعية دوره الج

 المختلفة ومنها توفير الدعم والإرشاد للمدارس والمستشفيات.

، وهي قيم القيمرز متجذرة في "إن طائفة الكويكرز بقطاع التعليم قائلا: يثه حول العلاقة التي توصل الكويكوأكمل كيلام حد

و طالبة ينتمون لأي اول غرسها في روح كل طالب ، وهذ هي القيم والمبادىء التي نحتجتاز الثقافات وكافة مناحي الحياة

 مدرسة للفرندز."

يؤمن الفرندز يونايتد ميتنغ بأن التعليم الجيد هو إحدى أفضل السبل لتأصيل قيم الكويكرز في أي مجتمع. عند سؤاله عن 

نا، قال كيلام بأن الفرندز يونايتد ميتنغ ملتزمة بدعم كل الجهود التي تبذل من أجل مدرسة الفرندز برام هللا، خصوصا مدرست

الجهود التي تبذل حاليا لإعادة ربط المدرسة بتراثها وهويتها كمدرسة كويكرز. كما أكد على التزام فرندز يونايتد ميتنغ بكافة 

 الوقفية. نميةا فيها الدعم المادي وتأشكال الدعم لصالح المدرسة بم

"أنا معجب جدا بأن مدرسة الفرندز برام هللا تقدم برنامج البكالوريا الدولية وقال كيلام لصحيفتنا حول انطباعه عن المدرسة: 

م من لوتعزز التميز، وهي بنفس الوقت مدرسة تعنى بكل طلابها كما تقدم برنامجا لذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التع

 الطلبة. وهذا يمثل انعكاسا لقيم ومبادىء الكويكرز، وهو كيف نعزز أفضل سمات كل فرد من مجتمعنا ونتضمن الجميع."*

 

 
ف عِر ي   الكويكرز؟ما الذي يميز مدارس 

مجلس الفرندز الأكاديمي ست صفات 

لتعليم الكويكرز، حيث تتم العملية 

التعليمية من خلال الاستفسار والتأمل 

يميز مدارس و والتعاون والتطوع. 

الفرندز أيضاً وجود ثقافة الاحترام واعتبار 

هم شركاء في والطلاب أن الأساتذة 

 العملية التعليمية. 

 امرام هللا تعليبنقدم في مدرسة الفرندز 

 عتمد على قيميبالتحديات  ئاوملي اغني

تستخدم برامج والكويكرز.  وشهادات 

البكالوريا الدولية التعلم القائم على 

الاستفسار، الذي بدوره يشجع على 

التفكير والشراكة بين الطلاب والمعلمين 

التعلم. نؤمن في المدرسة افي عملية 

بقيم المجتمع والمسؤولية والنزاهة 

نؤمن أن المنح التي وهبنا إياها والعناية. 

هللا، أودعت لنا لنعتني بها لأجيال 

المستقبل، ولذلك نهتم في المدرسة 

بتثقيف طلابنا حول أهمية البيئة 

والإعتناء بها. نؤمن أيضاً بأن كل طالب 

وطالبة موهبة فريدة، لذلك نشجعهم 

على تنمية هذه المواهب والاهتمامات. 

يم القيم وهذه وأخيراً نؤمن أيضاً بتعل

الصفة تأخذ مكانة في تعليمنا توازي 

أهمية اهتمامنا في تطورهم وأدائهم 

 الأكاديمي.

إحدى السمات الهامة في تعليم الفرندز 

هو مفهوم الصمت. أصبح هذا العام 

الاجتماع الصامت جزء من المدرسة وجزء 

منتظم من  اللقاء الأسبوعي. نجتمع مًعا 

ت المشترك، كل أسبوع للاجتماع الصام

يوفر الاجتماع الصامت لطلابنا فرص 

تي أن المنح ال نؤمن في المدرسة بقيم المجتمع والمسؤولية والنزاهة والعناية. نؤمنكما التعلم. في عملية 

 ولذلك نهتم في المدرسة بتثقيف طلابنا حول أهمية. لنا لنعتني بها لأجيال المستقبل أودعت وهبنا إياها هللا

اهب م على تنمية هذه الموكل طالب وطالبة موهبة فريدة، لذلك نشجعهلالبيئة والإعتناء بها. نؤمن أيضاً بأن 

والاهتمامات. وأخيراً نؤمن أيضاً بتعليم القيم وهذه الصفة تأخذ مكانة في تعليمنا توازي أهمية اهتمامنا في 

 تطورهم وأدائهم الأكاديمي.

 

من  اإحدى السمات الهامة في تعليم الفرندز هو مفهوم الصمت. أصبح هذا العام الاجتماع الصامت جزء

يوفر و اللقاء الأسبوعي. نجتمع مًعا كل أسبوع للاجتماع الصامت المشترك، من  امنتظم االمدرسة وجزء

الاجتماع الصامت لطلابنا فرص قيمة ليظلوا منفتحين على حياتهم الداخلية، ويوفر أيضاً الصمت المجتمعي 

ضجيج ل عن تداخبعيدا تأمل للالمشترك الشعور بالتقارب والاتصال ببعضهم البعض، ليمنح طلابنا الوقت 

 الحياة اليومية ومطالب الآخرين.

بالأمل في فلسطين، وأن التعليم الذي نقدمه لطلابنا  اعميق انؤمن بأن مدرسة الفرندز موجودة لتقدم إحساس

 *يطور قدرات الطلاب الفردية لإحداث تغيير إيجابي هنا في فلسطين وخارجها.

 

 طالب المرحلة الوسطى يؤدون أول اجتماع صامت

 غرفهم الجديدةفي طالب الصف الثالث  فد فرندز يونايتد ميتنغ يلتقيو



  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 إنشاء

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة تقويم 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

ف عبر دون التوقبسرعتها يحاول الكثيرون منا اجتياز حياتنا 

السنين. وهو ما يشبه سياقة السيارة دون استخدام الفرامل 

فترة  تخدام فرامل الحياة كلوعدم التوقف بتاتا. لكن اس

حياة التي نجدها ال طباتلية للتكيف مع مفاجآت ومأصبح آ

عام  50إلى قبل  إحدى ذكريات الماضي أمامنا. قد تعيدنا

خلال تلك ا غير متوقعة. ريخية تضمنت أحداثوكانت مرحلة تا

المرحلة غطت الانتصارات والمآسي محيط الكرة الأرضية 

 زدياد أعداد اللاجئين الفلسطينيينبطانة ونتج عنها االمثل 

في الشتات مع الهجوم على مطار بيروت الدولي. لكن خلال 

، اتخذ أستاذ للكيمياء وصيدلي 1967رعب وألم حرب عام 

 للسنواتمتواضع خطوة حددت مصيره  فلسطينيوأب 

 

 اجتياز هذا الجسر

 :هامةعيد وام

 

لصفوف  PSATامتحان  :تشرين أول 10

العاشر والحادي عشر )يبدأ التسجيل في 

 تشرين أول( 1

الموعد النهائي للترشح  تشرين أول: 15

 للطلبات الكندية لمدرسة الفرندز

م طلبات ديموعد تق تشرين أول: 15

الالتحاق لجامعات أوكسفورد، كامبريدج 

 والجامعات الطبية الإنجليزية.

بعض المواعيد النهائية  تشرين أول: 15

 للتقدم للجامعات الأمريكية.

 

 إعلانات ومناسبات هامة:

 

مجلس ورشات عمل  تشرين أول: 2و 1

 فلصفو تستمر ليوم كاملالكليات 

 العاشر والحادي عشر

ة عمل ش)يحدد لاحقا( ور  أول:تشرين  3

 بعنوان البيانات الشخصية

ورشة عمل  )يحدد لاحقا( تشرين أول: 8

حول البحث عن الجامعات  عن كيفية

 المنطقة والعالم.

: زيارة وفد القبول من تشرين أول 16

 3جامعة سوارثمور الأمريكية )الساعة 

 في القاعة(

معرض الجامعات  تشرين أول: 22

جامعة  1الأمريكية بحضور أكثر من 

في مكتبة المرحلة  3وكلية )الساعة 

 الوسطى(

معرض الجامعات  تشرين أول: 23

الأمريكية في عمان بالأردن )التواصل 

 مع كريس للتفاصيل(

 

 إرشادات عامة:

 

شهر  –التوصيات وبيانات الطلبة الفردية 

على يتوجب  المواعيد النهائية: واحد قبل

جميع الطلبة اللذين ينوون التقدم 

طلب التوصيات للجامعات حول العالم 

من أساتذتهم. وعليهم تسليم بياناتهم 

الشخصية في حال رغبوا من كريس 

مراجعتها على الأقل أسبوعين قبل 

 الموعد النهائي.

 

: 2018-2019دليل الإرشاد الجامعي 

هذا دليل العام الماضي على يتوفر 

ويتضمن كل ما تحتاجونه عن  الرابط

 كيفية التقدم للجامعات العالمية

وتفضلوا إلى مكتب الإرشاد الجامعي 

 لتعرفوا أكثر!

 

تب الإرشاد كالتواصل مع كريس وم

 cakel@rfs.edu.ps الجامعي:

 

 تشرين أول 10

لطلاب الصف الحادي  سات-البين امتحا

 عشر 

 

 تشرين أول 15

 استحقاق تسديد دفعات القسط

 )خطط ب و ج(

 

 تشرين أول 27

 الربع الأول انتهاء

 

 تشرين أول 29

 بداية الربع الثاني

 

 تشرين ثاني 3

 عطلة نهاية الربع الأول

 

 تشرين ثاني 8

 موعد توزيع الشهادات في المدرسة الثانوية.

 

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولمى مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 تشرين أول 6

دوام نصف يوم للطلاب بسبب ورشات العمل 

 للمعلمين والمعلمات.

 

 

بعنوان "مسارات لأبناء الكويكرز عن طريق استخدام معتقدات الكويكرز والشهادات  اً نعرض هذا الشهر كتاب

 ".والممارسات

 هارييت هيث ودانييل بوفيس: ونالمؤلف

 Amazon.comعلى  ى الكتابعلالعثور يمكن 

الموضوع في تربية أطفالهم. لدى الأهل العديد من  تتوارد في أذهان الآباء العديد من الأسئلة حينما يتعلق

كيف عليهم الرد على إلحاح طفلهم البالغ من العمر ثلاث سنوات على الثالثة صباحاً، ويود  ساؤلات منها:تال

هل  في مرحلة المراهقة؟المتمردة ل البسكويت؟ كيف أتعامل كأهل مع غضبي بسبب تصرفات أبنائي أك

 يجب على طفلي البالغ من العمر تسع سنوات الحصول على هاتف محمول وجهاز آي بود؟

من  ف كهذه وقد وجدوا القوة والإرشادهذا الكتاب هو مشاركة لمجموعة من الآباء الذين ناضلوا مع مخاو 

 *.االكويكرز وممارسته خلال الإيمان في قيم

 

 معنا!اقرأ  –درسة الوسطى كتاب من زاوية مكتبة الم

 برنامج التعليم المساند فيمعلمة  –مي الزرو 

نظرة على زيارة وفد  المدرسة الثانوية

 فرندز يونايتد ميتنغ 

 إلى رام هللا

مكتبة المرحلة أمينة  –شيريل أنجيل 

 الوسطى

"كل شخص يتحلى بالإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأعتقد بأن الأيام الأفضل هي 

مجتمع مدرسة الفرندز سنعمل معا بجد وبطاقة التي ستأتي، وأملي هو أننا كأعضاء 

 إيجابية لتحقيق أهدافنا معا، لنجعل نجاحنا يصدر صدًى يسمعه العالم أكمل."

 

 الأساسيةلوريا الدولية للسنوات برنامج البكاقة سمن –ساندي زيادة 

 الأساسيةالمدرسة 

 

رين المقبلة حين خدم مديرا لمدرسة الفرندز برام هللا. ولمن لم يعرفه، كلن هذا فؤاد الزرو. في كثير من الأحيان، العش

، كان ذاك الجسر عندما حان الوقت لي أنا وبالرغم من المأسي، يتوجب على الأفراد اجتياز ذاك الجسر عند الوصول إليه. لكن

التمكن من  الوجود هنا في مدرسة الفرندز برام هللا يعنيفعودتي إلى الوطن.  اجتزته بطريق الملك حسينهو جسر 

كويكر وابنه عائلة الزرو. وقد مر ما يقارب نصف والمسير بخطوات مغمورة بتاريخ هذا الحرم المدرسي العريق كفلسطينية، 

بين الطلبة في اجتماع الصمت لأشهد على  ، أجلسانضمامي لهذا الحرم المدرسي كمعلمة قرن منذ وجود جدي هنا حتى

 نموهم وأواصل النمو بنفسي في حضور قادة مؤثرين.*
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