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 الزيتون عصر
 2019/ 2018 العام     3العدد  

 :الشهر هذا عدد في

                                                                  

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

، 2014لقائنا هذا الشهر مع خريجة صف 

نة  ية وملح ناي هي مغن ناي البرغوثي. 

وعازفة ناي. انطلقت حياة ناي المهنية 

عام  عة عشررررر ، ب، في عمر الرا2011في 

عنرردمررا أ لقررت عملهررا ايرر"و   مني ي ، 

لاسررررريكية  غاني الك ي" مل من ا كا عمل 

الطربية. تكلل نجاح ناي اي"و  ببيع جميع 

كر العروي في كرررل من م رررررر   ترررذا

والكويررت ولبنرران والعررديررد من المرردن 

الفلسررررطينية. بدأي ناي بعد تخرجها من 

، دراسررررة الجاز في 2014المدرسررررة عام 

 معهد الموسيقى في امس ردام. 

شارك نا ناي تجرب ها كطالبة في مدرسة 

 كانت الدراسرررررة في مدرسرررررة الفرندز: 

الفرندز لمدة أكثر من سرررررت سرررررنواي، 

بررايررة رررررررافررة الى كونهررا تجربررة ممي.ة. 

مدرسررررررة كوية أكاديميات، سرررررمحت لي 

بال طور على صررررعيد فني وموسرررريقي. 

أتذكر أن محمود عمرة، مدير المدرسرررررة 

باسررررر خدام  في حينه، كان يسرررررم  لي

حدى ال فارغة لل مرن على  صرررررفو إ ال

المقطوعرراي الموسررررريقيررة، في أوكرراي 

. دفعني هذا النوع من الثقة إلى فراغي

أن الموسررررريقى هي  العمل بجد وإدراك

  حقا ما أريد القيام به. 

عبري ناي عن أهمية البرامج والنشا اي 

اللرررامنهجيرررة الموجودة في مررردرسرررررررة 

سنحوا لها الفرصة ب جربة ي"نهم الفرندز، 

 لعبرررت  البرغوثي: .الفن أنواع مخ لفرررة

في  امهمرر االنشررررررا رراي المخ لفررة دور 

سرررررراعرردتني . مسررررريرتي الموسررررريقيررة

في تشررررركيررل  النشرررررررا رراي المخ لفررة

شرررخصررري ي وتعلم كيفية الوكو   رررد 

العن رر ية وال فركة الجنسررية ال ي كانت 

لت  ما زا جاه الفلسرررررطنيين و موجودة ت

 وبررايرر"خا تجرراه المرأة الفلسرررررطينيررة. 

، تع .م ناي ها عن المسررررر قبلثفي حدي

 ىموسررريقدمج الموسررريقى العربية مع 

جاز لك ابة موسررريقاها الخاصرررة. وت مل ال

أنحررراء العرررالم  جميعلى إفي السرررررفر 

للررراسرررررر مررراع إلى أنواع مخ لفرررة من 

 الموسيقى الفلكلورية والحديثة.

أنهت ناي لقائها مع صرحيف نا في بع  

 :كلماي لخريجين المدرسررة المسرر قبلين

 يا تمارس الركابة على نفسررررا  يا تقبل 

م اح. يا هو ال ي شرررررجء لمجرد أن  لا ب

 وصرررررو أحلاما، وال ملاحقةتخا  من 

تصل ى ممكن، وعندما إلى أعلى مس و

   منه "علىايالنهاية، ا هب إلى  لىإ

 

 

 المدير العام  سالةر 

  دائرة ال واصل –لمى مرة بقلم 

 

 البسا ة

أهم اي"مور  ب ن )اي"صدكاء( يؤمن الفرندز

 المادية. بالحياة ليست اياشياء

 

 السلام

هناك دائما مسار يؤمن الفرندز أن 

الكرامة والعدالة، ويجلب السلام،

 واياح رام.

 

 الن.اهة

يؤمن الفرندز ب ن كلماتنا وأفعالنا يجب 

 أن تعكس  اتنا الحقيقية.

 

 المج مع

يؤمن الفرندز ب ننا نح اج لبعضنا 

له مكان ه وكيم ه البع ، ي"ن كل منا 

 ال ي تؤثر في المج مع.

 

 المساواة

يؤمن الفرندز ب ن كل شخا محبوب من 

 كبل هللا بشكٍل م ساٍو مهما كان.

 

 العناية

ال ي منحنا  نَِعميؤمن الفرندز ب ن ال

إياها هللا أوِدعت لنا لنع ني بها ي"جيا  

 المس قبل.
 

  
 

رز في هاداي الكويكش

 مدرس نا

 مدير دائرة ايةدارة المالية  –بقلم ناف. الكوني 

 والموارد البش ية

العناية مو وع هذا العدد من ع   ال.ي ون هو  أن تكون  البا في مدرسة الفرندز برام هللا

البيئية. هذا المو وع هو اي"كثر ملائمة، ي"ن 

العناية البيئية هي واحدة من كيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية اي"ري وسكانها. نحن 

نؤمن ب ن هللا كد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤولي نا اس خدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

ايا يا تشمل فقط مواهبنا للفرندز، فإن هذه الهد

ولكن أيضات مم لكاتنا وبيئ نا الطبيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني اياه مام 

بما تم منحه، ليس فقط ي"نفسنا، بل لل"شخاص من 

حولنا ولل"جيا  القادمة كذلا. نحن مه مون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاكة وإعادة ال دوير والحد 

من النفاياي. نقوم حاليٌا ب ركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا ليس فقط ل خفي  تكاليف الطاكة لدينا 

ولكن ي"ننا نه م بالبيئة أيضات. لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة اياب دائية ونوشا على إ لاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

 مياهنا الثمينة.ليشمل جميع  لابنا. نحن نحفظ 

يدفعنا اياه مام بالنظام البيئي إلى السعي للحد 

من اس هلاكنا الشخ ج. في سياكنا هنا، نفكر ايآن 

 في الهدية ال ي هي مدرسة الفرندز.

لمدرس نا  150بينما نق رب من اياح فا  باليوبيل الر 

ال ي تس ند على كيم الكويكرز، ي م تذكيرنا ب همية 

يجب أن تس ند الطريقة ال ي  رسال نا وكيادتنا.

نعمل بها، وكيفية عيشنا كمج مع، وكيف ن خذ 

القراراي وكيف ن واصل، على تلا القيم 

والشهاداي ال ي شهدي إنشاء الفرندز في عام 

. لذلا كل عمل نقوم به، وكل كرار ن خذه، 1869

وكل سياسة  نطورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

ن ال عليم القائم على يجسد كيم الفرندز و مان أ

مبادئ الكويكرز م وفر لل"جيا  القادمة من 

 اي" فا  الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 

 

 

 

  عش  الب الصف الثاني  – بشار أبو كطيش

الخمسة ال ي كضي ها  هدفا بالنسبة لي وليس أمنية. خلا  اي"عوام 2013كان ايال حاق بمدرسة الفرندز برام هللا في عام 

ة بشكل عام. كد منح ني مدرس يفي المدرسة هنا تمكنت من بلورة شخصي ي، ال عبير عن نفسج بحرية، وتنمية مهارات

أعط ني المدرسة المساحة ي"ك شف كدراتي  الفرندز مجموعة من الفرص المخ لفة ي"صب  الشخا الذي أنا عليه اليوم.

اركة بعدة نشا اي تقضج بالظهور على خشبة المس ح خلا  اللقاءاي اي"سبوعية، عندما منح ني الفرصة، كطالب، للمش

أحد العوامل اي"خرى  الفرصة للال حاق بعدد من الفرق الريا ية الخاصة بالمدرسة، ونشا اي أخرى كثيرة. نيكما منح 

 ال عليم غير ال ي تجعل مدرس نا ممي.ة هو أسلوب

ال قليدي الذي يحف. شرررررغف ال علم لدى الطالب/ة 

لا عن أسرررررلوب ال عليم  ياك سرررررراب المعرفة فضررررر

ال قليدي الذي يرك. على مبدأ العلاماي واياخ باراي 

بقى مردرسررررررة الفرنردز من أفضررررررل فقط. لرذلرا ت

نا أن أترك  المدراس في فلسرررررطين. ولذلا أردي أ

 فيها بصم ي كطالب.

ي"صرررررردكاء دائما ب نني أم لا  ي"كارب وا يقو  لي ا

مهررارة ممي.ة لل واصررررررل مع ايررآخرين وبرر نني ألهم 

، ضرررجايآخرين. بعد تشرررجيع منهم، كرري، العام الما

ال رشررررر  لمنصرررررب نائب رئيس مجلس الطلبة في 

المدرسرررة. كنت كد ياحظت ب ن أغلبية ايةشررركالياي 

 كررانررت تقع بين إدارة المرردرسرررررررة والجسرررررم  ال ي

خلا  السرررررنين كانت كد حدثت بسررررربب الطلابي 

 بعد أن ف.ي و مشكلة بال واصل بين الطرفين.

ينعكس هذا المبدأ بالمساواة في 

حياتنا المدرسية اليومية. بدأي 

مدرسة الفرندز أو  برنامج لل عليم 

المساند في فلسطين، وما ن.ا  

نعمل عليه ونعمل على تطويره. 

هدفنا هو رعاية اياح ياجاي الخاصة 

لكل  فل، وتشمل هذه اياح ياجاي 

ال عليمية والجسدية والسلوكية تلا 

 ماعية. بدأ برنامج والعا فية واياج

 1995ال عليم المساند في عام 

ك عبير عن أهمية تكافؤ الفرص في 

ال عليم. عملت مدرسة الفرندز على 

مر السنين وفي وسط جميع 

 ال حدياي ال ي مري بها، ل صب  

 

وكت  يف ا في حينه توفير ال عليم للف ياي، كمدرسة للبناي. كانت رسال ه1969بدأي مدرسة الفرندز عام 

كانت الفرص الم احة للنساء كليلة. نحن ايآن مدرسة مخ لطة، لكن إيماننا ب كافؤ الفرص يا ي.ا  يشكل ج.ءات 

أساسيا تمن رسال نا. نع قد في مدرسة الفرندز أن كل شخا محبوب من كبل هللا بشكٍل م ساٍو، مهما كان. 

الذين كانوا يؤمنون ب ع.ي. المساواة بين كبل الكويكرز  انعكست هذه الشهادة في الممارسة المبكرة من

ميي. فضين اس خدام أشكا  اال اي"شخاص، وال ي أثب ت من خلا  منحهم السلطة الروحية الم ساوية للنساء، را

 باياخ لافاي اياج ماعية، باية افة الى دعم الحرية الدينية. تقضج ال ي

 
 

 نمو جات رائدات في ال عليم المساند في فلسطين.

يم المساند مع مدةت على الفلسفة الشمولية. الدمج هو كيمة تدعم حقوق لنفذي مدرسة الفرندز برنامج ال ع

اي" فا ، بغ  النظر عن كدراتهم الم نوعة، ح ى ي سنى لهم الفرصة للمشاركة بالنشا اي وبشكل  بيعي 

نؤمن في مدرسة الفرندز بالمساواة لكل  فل، ونؤمن ب ن الجميع يجب أن ت اح لهم الفرصة مع ايآخرين. 

 على أن كل شخا محبوب من وأن يعاملوا بعضهم بعضات، بناء لل علم. ُيعلم ال ضمين الجميع أن ي   فوا

 هللا، بغ  النظر عن أي شجء آخر.

م ال عليم للجميع وهذا يعلم  لابنا على اح رام بعضهم يعبر برنامج ال عليم المساند لدينا عن ن.اه نا. نقد

البع  وإظهار اي"مانة تجاه بعضهم البع  وتجاه البيئة المدرسية. نشعر أن المدرسة الشاملة ل كون ناجحة 

يجب، كبل كل شجء، أن توفر بيئة رعاية وت سم بجو تملئه الثقة لمج معها. تساعد المدارس الشمولية على 

اي حيث ي م تقدير الجميع بنفس القدر وتوجد لهم نفس الفرص للمشاركة. وهذه هي مدرسة تنمية المج مع

 *الفرندز.

 

لذلا و بمنصب نائب رئيس المجلس، شعري بمسؤولية كبيرة للوفاء بالوعود ال ي كنت كد كدم ها خلا  الحملة ايان خابية.

 عملت بجد، خلا  العام الدراسج، أنا وبقية أعضاء مجلس الطلبة ل حقيق أهدافنا كبل أن ين هي العام.

حققت أغلبي ها وبما فيها تحسين كد أفكر بالمخططاي والوعود ال ي كدم ها خلا  حمل ي ايان خابية، أجد أنني عندما 

 ال واصل بين إدارة المدرسة والجسم الطلابي بشكل عام.

 أشعر ب نها ساعدتني على اك ساب كدراي كيادية كيمة، وتطوير مهاراي ال واصل لديوئعة اأما ايآن ف  كر هذه ال جربة الر 

على تنمية شخصي ي. كما ف حت عيني لدوري ومسؤولي ي ليس فقط تجاه مج معي المحلي بل تجاه  يساعدتن كما

 شعبي ب كمله.*

 

 2019/2018بشار يحمل صندوق االقتراع النتخابات مجلس الطلبة 

ة ب قديمها البرامج اللامنهجي رندز تاريخيات  مي. مدرسة الفت

رسة لطلابها في كلا الحرمين المدرسيين. وسعت المد

ل ضم مجموعة واسعة من  الثانوية برامجها لهذا العام

ها تقدم الرو ة لطلابالنشا اي الريا ية والفنية. بينما 

هذا العام نشا اي ركا وموسيقى من خلا  برنامج رعاية 

 اي" فا  بعد الدوام.

على المشاركة في  الفرندزمدرسة في  نشجع الطلاب

 ال ي يرغبون بها، اللامنهجيةالعديد من البرامج واي"نشطة 

ي"ننا ننظر إليها على أنها فرصة لهم ل طوير اه ماماي 

يدة. هذا ج.ء من مسؤولية جديدة وتعلم مهاراي جد

المدرسة كبيئة تعليمية توفر للطلاب خياراي يمكنهم 

   تقديمها بشكل  وعي ومس قل.

 الصف اي"و  للصف الخامس() "ساسيةالمدرسة اي قدمت

مجموعة واسعة من برامج ما بعد المدرسة ال ي تغطي 

اياه ماماي المخ لفة للطلاب، وال ي تشمل اي"نشطة 

، الركاوكرة السلة، وة المخ لفة مثل كرة القدم، البدني

ى، . كما ي م تقديم برامج أخر ةالفلسطيني كةالباليه، والدبو

. الروبوتايمثل الدراما والفنون ونادي السينما والهندسة 

المدرسة من أنها توفر النشاط بهذه الطريقة، ت  كد 

المناسب لكل  الب من أجل خلق فرصة م كافئة للجميع 

 ير مهاراتهم في ما يه مون به.ل طو 

 وري المدرسة الثانوية، من الصف السادس للصف 

الثاني عش ، برامجها اللامنهجية هذا العام من خلا  تفديم 

برامج ريا ية مخ لفة منها كرة السلة وال نس اي"رضج لكل 

والطالباي يمكن للطلاب من الطالباي والطلاب. كما 

 ما والفن والركا.المشاركة أيضتا في برامج الدرا

كدمت المدرسة الثانوية هذا العام برامج جديدة أيضات، 

حصا الدفاع عن النفس، والنادي البيئي، ونادي العلوم، 

 ونادي البرمجة ونادي السينما.

تؤمن مدرسة الفرندز، كمدرسة كويكرز، نؤمن أن كل شخا 

محبوب من هللا بقدر م ساوي، بغ  النظر عن أي شجء، 

 برامج النشا اي اللامنهجية في مدرسة الفرندز
 دائرة ال واصل –لمى مرة 

جية هو كرة القدم وقد حصل فريق كرة القدم للمرحلة أحد البرامج الالمنه
الوسطى لمدرسة الفرندز على المركز األول لبطولة محافظة رام هللا في 

 شهر تشرين االول.

 كةالدبالباليه، ووالركا، وكرة السلة، وتشمل اي"نشطة البدنية المخ لفة مثل كرة القدم، اياه ماماي المخ لفة للطلاب، و

، ت  كد بهذه الطريقة. و علم الروبوي. كما ي م تقديم برامج أخرى، مثل الدراما والفنون ونادي السينما والهندسة ةالفلسطيني

 وفر النشاط المناسب لكل  الب من أجل خلق فرصة م كافئة للجميع ل طوير مهاراتهم في ما يه مون به.المدرسة من أنها ت

برامجها اللامنهجية هذا العام من خلا  تفديم برامج ريا ية  (الصف السادس للصف الثاني عش )  وري المدرسة الثانوية

رامج المشاركة أيضتا في بوالطالباي يمكن للطلاب الطلاب. كما مخ لفة منها كرة السلة وال نس اي"رضج لكل من الطالباي و

 الدراما والفن والركا.

حصا الدفاع عن النفس، والنادي البيئي، ونادي العلوم، ونادي ية هذا العام برامج جديدة أيضات ومنها كدمت المدرسة الثانو 

شخا محبوب من هللا بقدر م ساوي، بغ  النظر عن أي شجء،  كمدرسة كويكرز، نؤمن أن كل البرمجة ونادي السينما.

وللجميع الحق في الحصو  على كل الفرص الم احة، لذلا وللمرة اي"ولى كدمت المدرسة  ورشة الفن  كنشاط يا منهجي 

اط اليوغا نش قدم فلم تنسى المدرسة موظفيها من النشا اي اللامنهجية،  للطلاب المدرجين تحت برنامج ال عليم المساند.

 كلا الحرمين. لموظفي

 ال ي تقدمها المدرسة، الرجاء ايا لاع على الرابط ال الي: ا اي اللامنهجيةعرفة الم.يد عن برامج النشلم

http://www.rfs.edu.ps/page/1483966229 
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 المدرسة تقويم 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

  سمو .... المساواةتمع القيم والمباديء 

 

 :هامةعيد وام

المرحلة الأولى من  تشرين ثاني: 30 – 1

القرارات الأولية للجامعات والكليات 

 الأمريكية.

إعلان مكتب الإرشاد  تشرين ثاني: 10

 الجامعي عن المنح الكندية.

بعض  كانون أول: 30 -تشرين ثاني  30

المواعيد النهائية للجامعات الأمريكية 

ومنها جامعتي بيروت والقاهرة 

 .تانالأمريكي

الموعد النهائي  UCAS كانون ثاني: 15

 للجامعات التقليدية في بريطانيا.

 خلال شهري كانون ثاني/ شباط:

المواعيد النهائية للجامعات الأوروبية 

)يستطيع الطلاب بدء تقديم الطلبات 

للجامعات الأوروبية خلال تشرين أول 

 وثاني(.

 

 إعلانات ومناسبات هامة:

زيارة القبول لجامعة  تشرين ثاني: 17

 ظهرا في القاعة( 3أيرلهام )الساعة 

لقاء خريجي الجامعات  تشرين ثاني:

 المرحلة الوسطى()مكتبة  2018خريف 

تقديم العروض التعريفية  تشرين ثاني:

 حول أهم الجامعات الأمريكية )القاعة(

تحديد أوقات العمل على  تشرين ثاني:

اب البيانات الشخصية )كي يتمكن الطل

 من مراجعة بياناتهم(

 

 إرشادات عامة:

شهر  –التوصيات وبيانات الطلبة الفردية 

يتوجب على  واحد قبل المواعيد النهائية:

ذين ينوون التقدم جميع الطلبة ال

للجامعات حول العالم طلب التوصيات 

من أساتذتهم. وعليهم تسليم بياناتهم 

الشخصية في حال رغبوا من كريس 

مراجعتها على الأقل أسبوعين قبل 

 الموعد النهائي.

 

: 2018-2019دليل الإرشاد الجامعي 

هذا يتوفر دليل العام الماضي على 

ويتضمن كل ما تحتاجونه عن  الرابط

كيفية التقدم للجامعات العالمية 

وتفضلوا إلى مكتب الإرشاد الجامعي 

 لتعرفوا أكثر!

 

التواصل مع كريس ومكتب الإرشاد 

 cakel@rfs.edu.ps الجامعي:

 

 تشرين ثاني 8

 المدرسة الثانوية: توزيع الشهادات

 

 تشرين ثاني: 12و  10

الثانوية: اجتماعات الأهالي المدرسة 

 .والمعلمين

 

 تشرين ثاني: 15

 يوم إعلان الأستقلال )إجازة(

 

 تشرين ثاني )قابلة للتغيير( 20

 عيد المولد النبوي الشريف )إجازة(

 

 تشرين ثاني 24

ورشات تدريبية للمعلمين )دوام نصف يوم 

 للطلاب(

 

 كانون أول 1

 العشاء الخيري للعطايا البيضاء

 

 أول كانون 3

نصف السنة  اتالمدرسة الثانوية: بدء امتحان

 لصفوف الحادي عشر والثاني عشر.

 

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.

شهر الشكر، فالشكر يحيي القلب. صمم علامة  تشرين ثاني،تعلن مكتبة مدررسة المرحلة المتوسطى شهر 

(، لشيء يعني ذات قيمة لديك وأنت شاكر عليه. ممكن أن تكون من كتابك المنفضل أو Bookmarkكتب )

أرسل اسمك وتصميك الى مكتبة المرحلة المتوسطى في أي وقت أثناء شهر كانون  وتصميمك أنت.كلماتك 

الأول. سيحصل الثلاث فائزين الأوائل على جوائز من المكتبة. المكتبة شاكرة لوجود طلاب مثلكم في المجتمع 

 المدرسي!

، ليتناسب مع سيس هودجسون بورنيتفراناختارت المكتبة لشهر كانون الأول كتاب "الحديقة السرية" للكاتب 

 مكان إقامتهم، لحديقة سرية تقع فياً يجد الأطفال مفتاحقيمة المساواة لهذا العدد من عصر الزيتون. 

 الصداقة معنىيتسللون ويبدأون في تنظيف الحديقة واستعادتها، وفي هذا المكان المحمي، يتعلمون 

 .*مختلفةال همنمو فيه شخصياتتالمكان الذي يمكن أن يتعلمون أهمية ، والشفاء، والجمال، و الحقيقي

 تشرين الثاني زاوية مكتبة المدرسة الوسطى

 مديرة المدرسة الأساسية – فريدا دحدح

المدرسة الأساسية تحصل على جائزة 

 مدرسة مستدامة مرة أخرى!

لكي تؤمن بالمساواة عليك فعل شيء من أجلها، تلك هي الفكرة 

وتلك هي سلسلة الحكايا التي نسردها على مر الأيام، نحاول 

. شتى أصناف وفئات المجتمع بشرائحه المتعددة العبور بها إلى

سيبقى مجتمع مدرسة الفرندز متجذراً بالفرح والعطاء للبشر و

كافًة، يحمل الخير وينثره على أجياله المتعاقبة كقيمة عليا، تنحدر 

لتجدل لأبنائه روح  منها سلاسل متصلة من المشاعر والأحاسيس،

المساواة التي نقطف ثمارها عناقيد من ذهب، منتشرة في شتى 

أنحاء العالم، يلمس أثرها كل فرد مهما كان مستواه المعيشي أو 

 الاجتماعي.

لا فرق ولا تمييز بين الأفراد، وقد عبر جبران خليل جبران عن ذلك 

من أحلام بقوله: "إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل 

الذين ينامون على الأرض." لنرى المساواة كواقع كونها إحدى 

ركائز مدرسة الفرندز، يجب أن نعمل بشكل متواصل ومستمر 

وأفعال مجتمع الفرندز بكل  على ترسيخ هذه القيمة في سلوك

عناصره. من هنا ستبقى مدرسة الفرندز بكل ما تضيفه من تطوير 

ساواة وداعماً لكل فرد كي يرى كل إلى برامجها صرحاً حاضنا للم

ما يريد في مدرستنا وفي قيمها التي تبرز مع رسالتها القائمة 

 *.منذ عقود

 

 ىلوسطأمينة مكتبة المرحلة ا –أنجيل شيريل 

نقر هنا للوصول أ

م السنوي يللتقو 

 .كاملا

فازت المدرسة الأساسية بالمركز الأول بجائزة بلدية رام هللا 

 2017/2018لمدرسة مستدامة وصديقة للبيئة للعام الدراسي 

لاستمراريتها كمدرسة خضراء وصديقة للبيئة بين مدارس 

 مدينة رام هللا.

الجائزة في قاعة الطبري بحضور عدد من  أقيم حفل تسليم

الطلاب، المعلمات وممثلين عن برنامج بلدية رام هللا للتوعية 

 البيئية وبنك فلسطين راعي البرنامج.

هكذا تصبح هذه الجائزة الثانية التي تحصل عليها المدرسة 

الأساسية بعد حصولها على جائزة مدرسة خضراء لعدة 

حفل ببعض عروض الطلبة سنوات. وقد بدأت مراسيم ال

 تلتها عدة كلمات وانتهت بإزالة الستار عن الجائزة.

 كما تم عرض فيديو قصير للرسوم المتحركة كان قد تم إنتاجه 

 

 

ضمن جهود المدرسة للتوعية البيئية. وأنتج 

الفيديو بتعاون بين طلاب المدرسة الأساسية 

والمعلمات والمعلمين، وباسل نصر وهو أحد 

أولياء الأمور بالمدرسة. كما تم تسجيل الصوت 

و المدرسة للوسائل يالخاص للفيديو في استود

المتعددة خلال العام الدراسي المنصرم، لمشاهدة 

 انقروا هذا الرابط.رجاء  الفيديو

تيوب الخاصة ولا تنسوا الاشتراك بقناة اليو

 بالمدرسة هنا!

، شهر تشرين الثانيوسطى شهر ال المدرسةعلن مكتبة ت

(، Bookmarkكتب )الشكر، فالشكر يحيي القلب. صمم علامة 

عليه. ممكن أن تكون من ذات قيمة لديك وأنت شاكر لشيء 

أرسل اسمك  فضل أو كلماتك وتصميمك أنت.كتابك الم

وسطى في أي وقت أثناء لى مكتبة المرحلة الإك موتصمي

الأوائل على الثلاثة ن وفائز ل. سيحصل اتشرين الثانيشهر 

 جوائز من المكتبة. 

 طلاب مثلكم في المجتمع المدرسي!المكتبة شاكرة لوجود 

 
كتاب "الحديقة السرية" للكاتب فرانسيس هودجسون بورنيت، ليتناسب  تشرين ثانياختارت المكتبة لشهر 

مع قيمة المساواة لهذا العدد من عصر الزيتون. يجد الأطفال مفتاحاً لحديقة سرية تقع في مكان إقامتهم، 

يتعلمون معنى الصداقة  ستعادتها، وفي هذا المكان المحميون في تنظيف الحديقة وايتسللون ويبدأ

 *الحقيقي، والشفاء، والجمال، ويتعلمون أهمية المكان الذي يمكن أن تنمو فيه شخصياتهم المختلفة.

 

 

إعلان لخريجي وأصدقاء 

 مدرسة الفرندز في أمريكا:

 

شراء  أصبح الآن بإمكانكم 

تذكارات مدرسة الفرندز عبر 

هذا الرابط في الولايات 

 أنقروا هنا ! –المتحدة 
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