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F O U N D A T I O N  

التواصل التي تم تأسيسها حديثاً، عام لقد بدأت دائرة 

 تذكارات مدرسة الفرندزمن خلال إطلاق مشروع  2018

الهادف إلى تقديم الهدايا التذكارية المصممة خصيصاً من 

مدرسة الفرندز إلى مجتمعنا بكافة أطيافه من خريجين 

في وطلاب وأصدقاء المدرسة في فلسطين وقريبا ً

الولايات المتحدة الأميركية. كما استقبلنا في القسم 

كأحدث أعضاء فريق  زميلة الجديدة والمترجمة مي أيوبال

 عملنا.

زميلتي، موظفة علاقات الخريجين والتواصل، لمى  إن  

مرّة، ُتشاه د يومياً وهي تجوب ساحات مدرستنا بحماس 

تبحث عن صور تلتقطها للمشاريع والأنشطة المميزة 

مدرستنا في كافة أنحاء  بالمدرسة لمشاركتها مع عائلة

في دائرة التواصل أن نقوم مراراً وتكراراً  ُيسعدناالعالم. 

قصص نجاح طلابنا وموظفينا التي نصنعها معاً  بمشاركة

وسوياً كل يوم. لكن عملنا لا يتوقف هنا فنحن نعمل أيضاً 

على تعزيز علاقات الخريجين وتنظيم المناسبات 

والفعاليات المتعلقة بهم،  ونتواصل مع وسائل الإعلام 

المحلية والدولية لتسليط الضوء على مدرسة الفرندز 

ا المتعددة. بالإضافة إلى غير ذلك الكثير وإبراز أوجه نجاحه

من العمل والجهد الذي قد لا يبدو ظاهراً لمن هم خارج 

 مكاتبنا. 

في هذا العدد، نقدم لكم لمحًة عم ا في قلوب وعقول 

  *أفراد مجتمعنا المدرسي من آماٍل وأحلاٍم للعام الجديد.

 

 موسم التغيير

أود أن أرحب بكم في فصل دراسي جديد. إن شهر كانون   

الثاني/ يناير هو أول شهور السنة حسب التقويم 

الغريغوري وقد سمي بذلك تيًمنا باسم الإله الروماني 

)جانوس/ يانوس(. كان "جانوس" هذا إله البوابات، 

والبدايات، والنهايات، وأيضا إله والأبواب، والمداخل، 

الوقت. وغالباً ما كان يصور بأنه مخلوق ذو رأسين يواجهان 

اتجاهين متعاكسين؛ رأس ينظر للوراء إلى العام الذي 

مضى، بينما ينظر الرأس الآخر إلى الأمام متطلعاً لما هو 

جديد. وبذلك يكون "جانوس" ناظراً إلى المستقبل وإلى 

أعتقد أن هذا التشبيه ملائٌم جداً: حد. الماضي في آٍن وا

 فكرة التطلع إلى الوراء وإلى الأمام في ذات الوقت. 

 

 

زيتون- 2صفحة    عصر ال
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 :الشهر هذا عدد في

نحن نشجع طلابنا دائماً على التفكير لأننا نعنقد أنه جزء بالغ الأهمية من عملية التعُلم. هذا هو الوقت 

يقوموا بتقييم الأمور والتفكير فيما هم مقبلون عليه وما قاموا به حتى  المناسب من السنة بالنسبة لطلابنا كي

علينا جميعاُ القيام بذلك. فمثلاُ، كان لدي في شهر آب الآن للتأكد من أنهم يسيرون على الدرب الصحيح. 

ي ذ الماضي بعض الأهداف التي كنت أود تحقيقها، وكذلك بعض الخطط التي قمت بوضعها تتعلق بالمسار ال

سأسلكه كي أستطيع القيام بذلك. وخلال الإجازة، قمت بإلقاء نظرٍة على ما استطعت بالفعل تحقيقه وأيضاً 

على ما لم أستطع القيام به. التفكير عمليٌة هامٌة جداً. فمن المهم جداً أن ننظر إلى ما نحن عليه، ما الذي نمثله 

 ذلك النظر إلى ما هو وراءنا. حقا، وهي بالتالي عملية مستمرة من النظر أماماً وك

أن تكون جديداً في أي مدرسة يعني أنك بحاجة لضبط الخطط وتعديلها لتتآلف مع المدرسة وسياقها، كما أن 

عليك القيام بتعديل أهدافك بما أن هنالك كٌم جديٌد من العلومات في طريقه إليك. إن الرؤية المتعلقة بتطوير 

ك قد بدأ يأخذ زال هي نفسها، ولكن الطريق الذي سنسلكه لتحقيق ذلالمدرسة على المدى البعيد لا ت

شهور من هذا العام الدراسي إلا أننا الآن قد بدأنا عملية  5على الرغم من أنه لا زال أمامنا منعطفاٍت مختلفة. 

يضاً النظر إلى التحضيرات للعام الدراسي القادم. فمن المهم جداً التخطيط بعنايٍة لما هو قادم كما هو مهٌم أ

طاقم موظفي المدرسة، وإعداد الموازنات، ووضع السياسات الذي هو جزء من هذه العملية. هنا أود الإعلان 

عن أحد التغييرات التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي الجديد. قمت مؤخراً بطلب بعض الآراء المتعلقة 

ويماً مختلفاً. فقد قررنا أننا سنعقد فصلين دراسيين برزنامة المدرسة لأن كلاً من أقسام المدرسة تتبع تق

)يتكونان من أربعة أرباع( في كلا قسمي المدرسة في العام الدراسي المقبل. هذا التقسيم يأتي تماشياً مع 

رسالة المدرسة بأننا "مدرسة واحدة لها حرمان مختلفان". وعليه ستكون كافة الإجازات، وورشات عمل التنمية 

 والمناسبات والأعياد الهامة في التقويم انعكاساً لهذا النظام.  المهنية، 

إنني مفتوٌن بطبيعة الطقس في رام هللا وكيف يمكن له أن يتغير  بسرعٍة فائقة! ففي أحيان كثيرة تكون فصول 

كل لالسنة المتغيرة انعكاساً لتغير الفصول في الحياة المدرسية. وقد قيل فيما مضى بأن "لكل شيء موسم، و

مسألٍة أوان". إن التغيير هو جزٌء لا مفر منه في حياتنا، كما هو الحال تماماً بالنسبة لفصول السنة. ودائما، ثمة 

                                       عام مدرسة الفرندزمدير  –أدريان مودي                                       *   "وقت ملائم لكل شيء".

                                              

                                                                                     

 

 2018في عام  التواصلدائرة 

تون لزي  عصر ا

ت دائرة تكنولوجيا المعلوماتمخططا  

2018 لعام   

  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات – سليم زغيربقلم  

في مراحل  المعلمات والمعلمين جميعاً شكر بدايًة أ

تعاملهم مع منظومة  ب تقانهمإالمدرسة المختلفة على 

Edunation من مصلحة عامة للطلاب  الما فيه

 جراء تعديلاتٍ إبصدد  . نحن الآنهاليألل توتسهيلا

 .بالمنظومة الخاصتطبيق على ال جوهريةٍ 

نلتزم بتقديم وتطوير جميع البرامج  2018في عام 

تقدم للطلاب سواء من خلال الحصص التكنولوجية التي 

اللا منهجية التي تهدف نشاطات الو من خلال أ

بداع بالبرامج الهندسية إلتفكير والباالطلاب لمساعدة 

 .(networking) والتشبيك والروبتكس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذاعة المدرسية إعلى تطوير برامج الأيضاً نعمل سكما 

حرم هات ومن داخل استوديقريباً  التي ستنطلق

 المدرسة الثانوية. 

عقد اتفاقية  المدرسة بصدد إلى أنهنا  الإشارةود أ

سكو العالمية لاستخدام مناهجها شراكة مع شركة سي

 *جهزتها ومختبراتها داخل المدرسة.أو

 

 لقاء مع الخريجين
 

 

 

 سائدقام البروفيسور  الشتاءخلال عطلة 

( من كلية 2002خريج عام ) العطشان

لأبحاث السلام و الأمريكية ( )سوارثمور

بزيارة للمدرسة الثانوية  دراسات الصراع

برفقة مجموعة من الطلاب و الأساتذة من 

 كلية )سوارثمور(. 

الفرندز وبكل فخر،  رسةكأحد خريجي مد

يرى د. عطشان أن نوعية التعليم الذي 

بالحرية لدى  يزرع شعوراً  المدرسةتقدمه 

طلبتها، حرية الخيال، و الحرية لتوسيع أفق 

 الفرد و مداركه و إبداعاته. 

الفرندز،  رسة" إذا كنت أحد خريجي مد

د.  -فأنت قادر على القيام بأي شيء. "

 العطشان. 

قراره الالتحاق بإحدى ن بأن وذكر د. العطشا

و  ر إلى حد كبير بقيمكرز قد تأثيكليات الكو 

 رسةكرز التي تعلمها في مديمبادئ الكو 

لته قد جع المدرسةالفرندز. وبأن تجربته في 

قادته للالتحاق كرز و ييقدر تعليم الكو 

، في واحدة من أفضل كطالب، ثم كمحاضر 

ألا وهي  -جامعة في الولايات المتحدة 20

 كلية سوارثمور. 

في أيام دراسته، قال د. العطشان وبالتفكير 

ن الانضمام لنادي الدراما في المدرسة إ

قاده نحو رحلة من اكتشاف الذات، و بأنه 

يشعر بالامتنان لذلك. و أكد على أن 

 التي مجموعة الأنشطة اللامنهجية الواسعة

 في بناء حيوياً  توفرها المدرسة تلعب دوراً 

فسهم، و بأن هذه الأنشطة ثقة التلاميذ بأن

إلى أن يصبح  في وقت لاحق قد أدت

شخصيات  المدرسةالعديد من خريجي 

 محلياً أو بالخارج.لامعة سواء 

يعود في كل مرة نه إويقول د. العطشان 

كأنه يعود إلى فيها لزيارة المدرسة يشعر و

 ياره، و أن ذلك الشعور يولد لديه حساً د

بالمسؤولية تجاه مدرسته التي يود لو يرد 

عندما كان على  لها كل ما قدمت له سابقاً 

 مقاعد الدراسة. 

شارك د.  السنوات العشرة الماضيةخلال 

العطشان في تأسيس اثنين من البرامج 

الفرندز وهي:  رسةالصيفية الناجحة في مد

 وهي، I Know I Canالأكاديمية الصيفية 

تحضيرية لامتحانات اللغة الإنجليزية دورات 

و المخيم الصيفي ، SATو امتحانات ال 

وهو عبارة عن  -Go Palestineالدولي 

تجربة صيفية للشباب و الأصدقاء 

 الفلسطينيين في الشتات. 

واختتم د. العطشان مقابلته بنصيحة 

بشكل عام و المدرسة موجهة إلى خريجي 

بشكل خاص:  2018إلى خريجي عام   

، و اغرسوا استقلالكم، مختلفاً  "جربوا سياقاً 

د.  –و مثلوا فلسطين على نطاق عالمي". 

  *العطشان.

 

 

 

 رسالة من المدير العام 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

ة على ثلاث سوف يكون تركيزنا منصباً  2018في العام 

خضراء/ صديقة  رستناأهداف رئيسية: أن تكون مد

التنقل فيها لذوي الاحتياجات ويسهل للبيئة، آمنة، 

من أجل  ضوئية. كما نخطط لتركيب خلايا الخاصة

تحقيق الأهداف التعليمية والبيئية على حد سواء، 

والحد من الكلفة التشغيلية الحالية للكهرباء. أما في 

 صالة ألعاب المدرسة الثانوية، فسيكون لدينا أخيراً 

ستوديو إضافة إلى ا كاملاً  رياضية مجهزة تجهيزاً 

جود مسار للجري، ومنطقة عن و للرقص، فضلاً 

في ملعب كرة القدم. كما  للإنارةللاعبين،وأعمدة 

سيتم تحديث الشبكات الكهربائية والبنية التحتية 

 سيتم أساسيةفي المدرسة الضوئية. وللألياف ال

تجهيز أربع غرف صفية جديدة في الطابق الثالث 

لاستقبال  ( لتكون جاهزةً صفوف الروضة)بناية 

إعادة  ي العام الدراسي المقبل. كما سيالطلاب ف

  *طلاء أرضية ملعب كرة السلة.

دارة المالية والموارد البشرية على إعمل دائرة الت

ارة دإالمالية الحالية وتقييم برامج  تحديث البرامج

ر دارة لتقديم تقاريإبهذه الالموارد البشرية للنهوض 

دارية متعددة ومتطورة من شأنها إمالية و 

ة داريإالالمالية والمساعدة في عملية اتخاذ القرارت 

استحداث قسم جديد  في المدرسة وقد تم بالفعل

مور أبعض اليعنى بمتابعة شؤون الموظفين و

الهدف من هذه البرامج و و ،الخاصة بالطلاب

 ارؤيالاركة الفاعلة في تحقيق نشطة هو المشألا

 المدرسة.الاستراتيجية 

كما تسعى الإدارة للقيام بهذه الأعمال التطورية 

الاستخدام الأمثل للمصادر الداخلية في إلى 

المدرسة من الموارد البشرية وغيرها حيث تم إجراء 

نقٍل داخلي لإشغال موقع موظفة قسم الموارد 

 البشرية.

ارة هي دإالعمال التطويرية في هذه أإن القيام بال

ف ن الهدإفضل و أذات طابع مستمر لتقديم ال

اللازمة هي نظمة أالزمني لعملية تحديث و شراء ال

 .*خلال العام الحالي

 

 

 

والموارد  الماليةالإدارة مخططات دائرة 

2018لعام البشرية  

 المالية الإدارة مدير دائرة  –بقلم نافز الكوني  

 والموارد البشرية

المشاريع إدارة مخططات دائرة 

 2018 والمرافق

 إدارة مدير دائرة  –بقلم فرحات مهوي  

 المشاريع والمرافق 

مدرسة الفرندز ومؤسسة النيزك 

تطلقان المنصة الالكترونية الأولى 

 للقراءة باللغة العربية: "يل ا نقرأ"
 

يشهد هذا الشهر المزيد من البدايات الجديدة مع 

نصة القراءة العربية الأولى والوحيدة من lإطلاق 

بين مدرسة الفرندز  بشراكةنوعها في فلسطين 

 للطلاب الذين تتراوح أعمارهم  ،مؤسسة النيزكو

 سنوات.  8-5بين 

"يهدف هذا المشروع في المقام الأول إلى تحسين 

مهارات طلابنا في اللغة العربية، ولكننا نأمل أيضا 

المجتمع التعليمي أن نقوم بمشاركته مع 

  المدير العام -أدريان مودي  -الفلسطيني الأكبر"

 فضٍل من الراعي الذهبييقام هذا المشروع ب

والراعي الفضي  تصالات الفلسطينيةمجموعة الا

 -صبري صيدم د.معالي تحت رعاية ،بنك فلسطين

 التعليم العالي. وزارة وزير التربية والتعليم و

البكالوريا  مهارات برنامجعندما بدأنا العمل على "

، و أثناء 2013في العام الدولية للسنوات الأساسية 

 دراسة الطلاب لمبحث اللغة العربية تحديدا،  

الكلمات ربط ب مشاكليواجهون  الطلبة وجدنا أن

، الأمر الذي نجم عنه سموعةالمرئية بالكلمات الم

وجود ضعف في مهارات القراءة والكتابة لديهم، 

ضحى  - جاءت فكرة إنشاء هذا التطبيق."ومن هنا 

  ( PYP الروضة ومنسقة برنامج المصري )مديرة

 

عن قصص مسجلة  على شكل تقدم المنصة كتباً 

باللغة العربية وموجهة لمستويات مناسبة للأطفال 

في صفوف الروضة، والأول والثاني الأساسي، كي 

يقرأوها عبر الأجهزة اللوحية  ثميستمعوا إليها 

 والهواتف الذكية.  

 

 ...4ة المقال صفحة تتم

 

 بدايات جديدة

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

 يةوالتنم مديرة دائرة التواصل –بقلم بيسان جعوان 

 والتنمية



  
 

  
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

للاطلاع على الرزنامة الشهرية لمدرسة الفرندز رجاء 

تابعوا الصفحة المرفقة على موقعنا حيث سيتم 

 !تحميل الرزنامة الخاصة في بداية كل شهر

إنجليزية اللغة المعلمة دراما و –بقلم سماح حسين 

 للمرحلة الوسطى

 التتمة من الصفحة الأولى

 
ذه المنصة/ المشروع هالمرحلة الأولى من 

بالمجان لكافة المدارس  ستكون متاحة

الفلسطينية الحكومية و الخاصة و كذلك 

مدارس وكالة الغوث، كمصدر قراءة شامل 

لكل من الطلاب والمعلمين على حد سواء. 

و في الوقت الحالي و كمشروع تجريبي، 

سيتم اختبار هذه المنصة و تطبيق 

 استخدامها في أربع مدارس. 

من مبادئ الكواكرز الخاصة بنا، و  نطلاقا  ا

التي تتمثل الفرندز  رسةلرؤية مد تطبيقا  

في مساعدة الجميع على الاضطلاع 

بمسؤولياتهم تجاه المجتمع، فإننا نرغب 

بأن يتم توزيع هذه المنصة/ التطبيق على 

الطلاب الفلسطينيين كافة و على مستوى 

منا على توطيد  المجتمع الأكبر، حرصا  

 *علاقة أطفالنا بلغتهم الأم. 

 

 

وأنا أسعى  2007منذ مجيئي إلى مدرسة الفرندز في عام 

على الدوام إلى اتباع أسلوٍب مختلٍف في التعليم. دائما  

أردت أن أبيّن للطلاب بأن التعُلم يتجاوز تلك الجدران 

الأربعة لغرفة الصف. أردت أن أعّلمهم أن بإمكانهم 

 التعامل مع المسائل الشخصية ذات الأهمية. 

هذه السنة وبعد عشر سنواٍت من التدريس، أدركت بأن 

 2018هؤلاء الطلاب أنفسهم والذين سيتخرجوا هذا العام 

قد كان لهم بالفعل تأثيٌر كبير وقد شكلوا لي تحديا  بطرٍق 

 مختلفٍة سواء داخل غرفة الصف أو على المسرح. 

سيسافر هؤلاء الطلاب بعي دا وسينتقلوا هنا وهناك، لكن 

منهم سيظل معي على الدوام. وهذا يثبت أن إرث  جزءا  

مدرسة الفرندز يعيش من خلال الطلاب وإنجازاتهم. إنني 

أرى هذا الإرث حاضر ا في بيتي أيضا  من خلال بناتي التوأم 

 وتجارب حياتهم في مدرسة الفرندز. 

 المدرسة الأساسية مديرة – فريدا دحدحبقلم 

كأٍم ومعلمة، متحمسة  لاستقبال هذا  ما أجد نفسيك

م شبابنا كي يكونوا مبدعين العام كفرصة أخرى لإلها

 ونشيطين ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم.
أنا، ومعي بناتي التوأم وزملاؤهن الذين يتأهبون لارتداء 

الأمل  2018أثواب التخرج هذا العام، آمل أن يحمل عام 

ونحن نهُم بإطلاق مجموعٍة مميزٍة أخرى من الشباب 

خُرج والشابات الرائعين الذين سيتسلموا شهادات الت

ويدخلوا بوابة العالم "الحقيقي"، كي يجعلونا فخورين 

      *.2018بهم كصف عام 

 مزدوج رثإ

 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 رزنامة المدرسة

شباط  15 -1من   

 موعد استحقاق الدفعة الثالثة من الأقساط للطلبة

.القدامى  

 

شباط 17  

 عطلة )لا يوجد دوام لجميع الصفوف( 

  يةلمعلمي المرحلة الأساس ورشات عمل التطوير المهني

 

شباط 28  

الثلث الثاني من السنة نهاية   - أساسيةالمرحلة ال

  الدراسية

آخر يوم في المدرسة لطلاب الصف  -المرحلة الثانوية 

 (IB 12الثاني عشر )

 

 آذار  5

بدء الامتحانات النهائية لطلاب الصف  -ثانوية المرحلة ال

 (IB 12الثاني عشر )

 

 آذار  10

 توزيع الشهادات  -المرحلة الأساسية 

الصف  ابلطل PSATتقديم امتحانات  -المرحلة الثانوية 

 العاشر 

 

 آذار  13 -12

 اجتماعات الأهالي والمعلمين  –المرحلة الأساسية 

 

 آذار  20

 انتهاء الربع الثالث  -المرحلة الثانوية

 

 آذار  24

 عطلة نهاية الربع الثالث  –المرحلة الثانوية 

 

 

 

 

2018طلاب مدرسة الفرندز يشاركوننا أحلامهم وآمالهم للعام   

 
 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

هذا  عبربنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

! وما عاما   ١٤٩وعمر مدرسة الفرندز قد أصبح الآن  ٢٠١٨نه العام إ

 قبل قرن من الزمان أصبح اليوم حقيقة! كان حلما  

 ل الأحلام التيلمدرسة الفرندز حتى نحو   نها سنة تنبض بالحياةإ

تصورناها مستحيلة في الماضي إلى حقيقة. نحلم بأن نهب 

شبابنا وشاباتنا كي يسعوا لتحقيق طموحاتهم. نحلم بأن الإلهام ل

نغذي كل روح بالطابع والإنسانية التي تجعلها تعانق الحياة 

 بلطف. 

ما مجرد  من البدايات التي كانت يوما   يحمل كثيرا   ٢٠١٨ن العام إ

ها نحن على وشك  الدؤوب حلم. فبعد سنوات من العمل

الدولية البكالوريا  برنامجلتطبيق الحصول على الاعتماد الدولي 

الخاص ببرنامج د سيقوم فريق الاعتما حيث للسنوات الأساسية.

البكالوريا الدولية بزيارة مدرستنا خلال شهر آذار كي يتوج جهود 

نح في حال تم موكل واحد منا وكل عضو من أعضاء طاقمنا. 

المدرسة الأولى في  تصبحعندها مدرستنا هذا الترخيص 

. أساسيةفلسطين التي تقدم برنامج البكالوريا الدولية للسنوات ال

 آخر قد تحقق!  يكون حلمٌ  وهكذا

دائم، لذا فإن مدرسة  إن عالمنا هذا الملئ بالحركة لهو في تغيرٍ 

بتلبية احتياجات اليوم لأطفالنا "الرقميين". إن  يالفرندز تعن

 أطفالنا وتغذية  نبالغ الأهمية لشحعملية الترفيه التربوي أمر 

"يلا نقرأ" تطبيقعملية نموهم وتطورهم في كافة جوانب الحياة. 

مع  شراكةنترنت سيتم إطلاقه بإو برنامج للقراءة العربية عبر اله

الاتصالات الفلسطينية  وبرعاية من مجموعة مؤسسة النيزك

بالإضافة وبنك فلسطين. بنقرة زر واحدة، سيكون بإمكان أطفالنا، 

 العالم العربي، الحصول  الأطفال الآخرين في إلى العديد من

 

إنها أجراس العام الجديد تقرع معلنة  بداية عاٍم يحمل 

لنا معه الآمال والأحلام وقرارات العام الجديد، والأهم 

 من ذلك كله المخططات والمشاريع الجديدة.

لثانوية الأمر لا يبدو مختلفا  هنا في حرم المدرسة ا

هو عام مفعٌم بالوعود لخوض   2018حيث العام 

 التجارب والمغامرات الجديدة. 

سيحمل شهر فبراير/ شباط معه إطلاق مشروع 

مدرسي ضخم بعنوان "مفكرتي". يهدف هذا 

المشروع إلى تنمية مهارة تدوين الملاحظات لدى 

طلابنا بوصفها واحدة  من المهارات التي نستمُر في 

دى الحياة. كما نأمل أيضا  أن يشهد حرم اكتسابها م

مركز افتتاح كٍل من  2018المدرسة الثانوية في عام 

ومركز التعُلم البيئي الذي سيشمل  التعُلم الخارجي

موقعا  مخصصا  لمراقبة الطيور، بحيرة  اصطناعية  

لدراسة النظم البيئية، الساعة الشمسية وقنوات 

وجود مكاٍن ثابٍت مخصٍص  الهمس، فضلا  عن

  لموقدة المدرسة وغيرها. 

 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 المواعيد النهائية لتقديم الطلبات:  

المواعيد النهائية لتقديم  شهر شباط: -

الطلبات لمعظم الجامعات الكندية 

 شباط(.  ١٥-١)عادة والجامعات الأميركية

يكون تقديم وما بعده:  شهر شباط -

الجامعات الأوروبية ب الالتحاق طلبات

 . الجامعات الأميركية( )لا يشمل مستمرا  

تنشر النتائج نيسان:  2آذار حتى  30 -

 Ivyالمتعلقة بالمواعيد النهائية لجامعات 

League .الأمريكية 

يتم نشر معظم  :وما بعدهشهر نيسان  -

متقدمين النتائج حول المواعيد النهائية لل

امعات وبعض الج للجامعات الأمريكية

 . الكندية

 تنشر :)وما بعده(حزيران  حتى نيسان -

المملكة المتحدة القرارات المشروطة 

 وذلك بالنسبةكانون الثاني،  ١٥من  اعتبارا  

 لطلبات التقديم الاعتيادية. 

تموز وما بعده:  -بداية  من شهر حزيران -

فتح باب طلبات التقديم لجامعات الشرق 

 الأوسط )بما في ذلك تركيا وبيرزيت(. 

 معلومات عامة -الجامعيالإرشاد  

فيما يتعلق باجتماعات الإرشاد الجامعي  -

لطلبة الصف الحادي عشر: سيتم تحديد 

موعد لكافة الطلاب للاجتماع مع 

مرشدهم بفترة الربيع. وستبدأ هذه 

 شباط.  مطلعالاجتماعات ب

تقديم مواعيد الصف الحادي عشر: لطلبة 

 SAT امتحانات

بالنسبة لطلاب الصف الحادي عشر الذين 

يستعدون للدراسة في الولايات المتحدة 

الكندية، عليهم  وبعض الجامعاتالأميركية 

الاستعداد للتقدم لامتحانهم الأول خلال 

مكتب الإرشاد ربيع العام الحالي. ينصح 

الجامعي كافة الطلاب بأخذ الامتحان 

، وذلك ٢٠١٨مايو/ أيار  ٥بتاريخ المقرر 

 لإتاحة المزيد من الوقت للدراسة. 

 الأمريكي:  SAT*تواريخ التقدم لامتحان 

 2018أيار  5و 2018آذار  10

التجريبية للصف العاشر الامتحانات  

ستقوم مدرسة الفرندز : PSAT -الأساسي

مرة أخرى بعقد امتحان تجريبي لطلبة 

يتم ذلك بتاريخ الصف العاشر فقط. سوف 

آذار، وسيبدأ التسجيل منتصف شهر  ١٠

 شباط الحالي. 

 الأخبار حول برنامج تبادل الطلبة: خرآ

بالنسبة لطلبة الصف الثامن والتاسع 

الأساسي الذين تقدموا بطلبات لبرنامج 

هذا  التبادل سيتم الإعلان عن النتائج

 * الأسبوع.

 

 2018عام ل المدرسة الأساسية أحلام وإنجازات

 
منهاج لقد قمنا بمواءمة تصميم هذا المركز ليتناسق مع 

المدرسة لضمان استفادة طلابنا على أكبر قدٍر ممكن من 

 الأخصائيات التي يتحلى بها. 

في حرم المدرسة  2018هنالك الكثير لنتطلع إليه لعام 

اعا  لصف خريجي هذا الثانوية، ولكننا أيضا سنقول ود

العام الذي كان من أكثر الصفوف الخريجة  تعاونا  والتزاما  

على مدى فترة برنامج البكالوريا. لقد نجح طلاب هذا 

الصف فعلا  بالاستحواذ على قلوب معلميهم وقلبي أنا 

على وجه الخصوص، ولذا فإنني سوف افتقدهم بكل 

 تأكيد. 

الحركة والنشاط فإن وكما هو الحال في أي مكان يعُج ب

حرم المدرسة الثانوية مليٌء بآمال وأحلام من يقطنوه، 

 وأولئك هم الذين يبعثون فيه الحياة من جديد كَل صباح. 

نتمنى ونصل ي كي يعَم السلام والمحبة في كافة أنحاء 

 فلسطين حتى نتمكَن من الاستمرار في حث  طلابنا على

  *الحلم ... ليحلموا دون أي حدود.

 

ة "أعتقد أن كل يوم نعيشه هو بداي

ير ن هنالك الكثمنا، وبأجديدة لكل 

ارة س –كل يوم."  القيام به نايمكن

 أبو يوسف/ الصف العاشر. 

 

 أتمنى أن أصبح شابة ناجحة، وأن"

رة على اتخاذ قرارات أكون قاد

. 2018 صف –أفضل."   

 

إنسانا أكثر  "أتمنى أن أصبح

.2018 صف –روحانية. "   

 

 مديرة المدرسة الثانوية –ريام كفري بقلم 

*** المرحلة الأساسية )صفوف البستان حتى 

 الخامس(

 

*** المرحلة الثانوية )صفوف السادس 

 حتى الثاني عشر(

 

المصورة التي تبعث على تب الك على المئات من

 قصصيا   سرديا   البهجة والقصص التي تعتمد أسلوبا  

 التكنولوجيا هو حلم آخر  فإن دمجلهم.  مقنعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء طابق  كما أنتمكنت مدرسة الفرندز من بلوغه.   

للسنة الدراسية لنا  سيوفر لمبنى الروضة إضافي

قرننا الواحد تحاكي أربعة فصول دراسية مبتكرة المقبلة 

وتتسع لمئة طالب من طلابنا في الصف  والعشرين

سيتم فرش هذه الغرف الصفية وتزويدها والثالث. 

م. وستعزز هذه المساحة بالأدوات اللازمة لإلهام التعلُ 

م من خلال خلق التعلمية شعور التلاميذ بملكية التعلُ 

الفرص لهم للتساؤل حول ما يبتغونه من أمور والسعي 

مدرسة الفرندز الحلم من هكذا تواصل حقيقها. وراء ت

 عاما   149مهم. أجل تمكين طلابنا من امتلاك عملية تعلُ 

مدرستنا لا تتقدم في و ى حقيقةمن تحويل الأحلام إل

 *بعد يوم!  العمر فحسب، بل إنها تزداد عظمة يوما  

 

 "أتأمل أن يحمل هذا العام السلام للجميع،

وخاصة الأطفال في مناطق النزاعات 

تامر/ الصف التاسع.  –والحروب. "   

من  2018آمل أن نتمكن في العام "

لعب دور أكبر في المجتمع، وأن 

نتطوع أكثر من أجل فلسطين 

 عدنان/ الصف العاشر.   –أفضل." 

 

أريد أن ألتزم  2018في العام "

بالذهاب إلى صالة الألعاب 

يزن أبو حجلة/ الصف  –الرياضية." 

 الحادي عشر.  

 

أتمنى في هذا العام أن يصبح "

فيما يتعلق بتصنيع  الناس أكثر وعيا  

حول واقع  أكثر وعيا  والأغذية، 

التعامل مع الحيوانات والقسوة. "  

 نور عيد/ الصف الحادي عشر. 

 

 

هو عام  2018أريد أن يكون العام "

التغيير على المستوى الشخصي 

وكذلك على مستوى العلاقات."  

 ندى/ الصف العاشر. 

 

 2018عام متوقعة في المدرسة الثانوية الإنجازات ال

 

عندما يبدو كل شيٍء مظلما ، فك ر 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

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مي أيوب.الترجمة: 

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 

 ن تنعم فلسطين بالحرية"أتمنى أ

ماريا  –يعم السلام العالم أجمع." و 

 عواد/ الصف التاسع. 

 

أتمنى متابعة الدراسة والالتحاق " 

صف  –بكلية الطب في الخارج." 

2018 . 

 

أتمنى أن أحصل على الدرجة "

التي أطمح إليها في برنامج 

 . 2018صف  –البكالوريا الدولية." 
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