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F O U N D A T I O N  

 عناية مدرسة الفرندز بالبيئة

لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل الـ 

الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية التي تستند على قيم 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي نعمل 

بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ القرارات 

وكيف نتواصل، على تلك القيم والشهادات التي 

. لذلك كل عمل 1869في عام  المدرسةشهدت إنشاء 

 نقوم به، وكل قرار نتخذه، وكل سياسة  نطورها، وكل

ن أ يضمنإجراء نقوم به يجب أن يجسد قيم الفرندز و 

 متاحاً التعليم القائم على مبادئ الكويكرز يبقى 

 *للأجيال القادمة من الأطفال الفلسطينيين.

 
 

هذا العدد من عصر الزيتون  في

 .العناية بالبيئة مبدأ نحدثكم عن

 التي نعتز بهالقيم ا ىحد إ يوه

. ما الكويكرز  كإحدى قيم ومبادىء

هي العناية البيئية؟ إنها رعاية 

الأرض وسكانها. نحن نؤمن بأن هللا 

 مسؤوليتنا كل الهدايا وأن وهبناقد 

ة. كماستخدام هذه الهدايا بحب تكمن

بالنسبة للفرندز، فإن هذه الهدايا لا 

تشمل فقط مواهبنا ولكن أيضاً 

ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه 

الهدايا ليست لنا وحدنا، والقيادة 

 الجيدة تعني الاهتمام بما تم منحه، 

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 الزيتون عصر
 2018/ 2017 لعاما     7العدد  

 :الشهر هذا عدد في

                                                                          

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

لذلك أجرت متياز، شهر آذار هو شهر المرأة با

هذا الشهر مع خريجة عصر الزيتون مقابلتها 

، الرياضية المتميزة ومدربة 2002صف 

أماني الكروسفت الوحيدة في فلسطين، 

. ارتادت أماني المدرسة بعد عودتها الى مناصرة

 سنوات دراساتها الثانوية.البلاد في 

لي حينما تم نقلي بالنسبة  اً عب" كان الأمر ص

أن حياتي أخذت منحاً ، حيث الى المدرسة

السادسة عشر، في البداية مختلفاً في سن 

استسلمت وحاولت و، قاومت هذا التغيير 

الرسوب في كل خلال أهلي من الانتقام من 

الدراسي الأول. ولكن مع  يصلف  المواد في

 فهمترور الوقت ومع الجو المدرسي المليء بالم

 ".المرحلة بسرعة كبيرة تخطيت هذهوالقبول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدثت أماني صحيفتنا أن الأيام التي قضتها في 

المدرسة ساعدتها في خلق شعور بالانتماء 

للمدرسة بشكٍل خاص والمجتمع بشكٍل عام، 

في وقت لم تكن تشعر فيه أن المجتمع متقبٍل 

الساعات التي يقضيها اني أن تعتقد أملها. 

التطوع وخدمة المجتمع في   طلاب الفرندز

 ناطقفي الم هوكذلك خارج المدرسةداخل حرم 

بالانتماء والمسؤولية  خلق شعوراً تالمجاورة، 

والتي يحافظ عليها الطلاب على تجاه المجتمع، 

 مدار حياتهم.

روت أماني أثناء المقابلة قصتها مع رياضة 

تها مع هذه الكروسفت، حيث كانت بدايا

ربع سنوات، بعد تعرضها الرياضة قبل حوالي أ

لإصابة في الركبة. حولت أماني من نمط حياتها 

. تعتبر أماني الآن حياة صحي تماماً الى نمط 

 ةلنساء الفلسطينيات، كمدربلمثالاً عظيماً 

 (.CrossFit) رياضة الكروسفتل يمستوى ثان

أن تأخذ المسار المختلف وأن  أماني قررت

يحتذى به للشابات الأخريات، من  تصبح نموذجاً 

الآخرين أن الجسد  مرينخلال ممارسة وت

 صحية.الروح لالمثالي هو انعكاس ل

يغ غر  اللياقة البدنية طوره كروسفت هي رياضة

 هي الكروسفتغلاسمان على مدى عدة عقود. 

الحركات الوظيفية المتنوعة التي يتم إجراؤها 

باستمرار بكثافة عالية. تستند جميع تدريبات 

على الحركات الوظيفية، وتعكس  الكروسفت

هذه الحركات أفضل جوانب الجمباز ورفع 

 الأثقال والجري والتجديف والمزيد.

 

تقديم ب صحيفتناأنهت أماني المقابلة مع 

ًة لمستقبليين، خاصاالفرندز خريجي لى إنصيحة 

 :منهم الإناث

 

 هو "تأتي السعادة من الداخل، لذلك الشخص

 ت  أن ةسعيد يكونتل ا.شعر بهيالذي يجب أن 

بصحة جيدة من الداخل  يبحاجة إلى أن تكون

لا كونك قوية يجعلك هذا صحية.  الخارج، ومن 

تتبعي الصيحات لمجرد اتباعها، اتبعي ما يجعل 

  *قوية."صحتك النفسية والجسدية 

 

 

  

 

 المدير العام  سالةر 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

التي تمارس  إن رعاية البيئة أحدى أهم قيم مدرستنا

كمدرسة وخارجها على حد سواء.  الصفوفداخل 

نؤمن  يكرزوأصلخا كمدرسة كو  فخورة بتاريخها

بمسؤوليتنا، كأفراد، تجاه الأرض التي ورثناها. نحن 

لبيئة نؤمن بالحماية وبالاستخدام المسؤول ل

الطبيعية من خلال الممارسات التي تحافظ على 

 استدامة البيئة وتصونها. 

" يتوجب على الناس انتقاء الأنشطة، وإنشاء 

المؤسسات، ووضع السياسات والقوانين التي من 

شأنها أن تعود بالنفع على الأرض، وتساعد على 

 حمايتها وتجديد أنظمتها البيئية." 

 Friends Committee on National لجنة سياسة بيان

Legislation  نسعى نحو استعادة الأرض"  باسم"

2014. 

 على أنه شكل من ةالبيئ رعاية بدأيؤمن الكويكرز بم

أشكال الاعتناء والمحافظة على ما وهبنا به، ليس 

فقط من أجل مصلحتنا نحن، بل لمصلحة الأجيال 

قر مكتب الكويكرز في الأمم يو القادمة أيضا. 

 لخلاقةبالمسؤولية ا الكويكرز يؤمنونأن " المتحدة

ولكي نحيا حياة بسيطة  تجاه الأرض التي ورثت لنا،

 العناية بالأشياءالاهتمام بمستقيمة ونزيهة، علينا 

ذلك العناية التي نمتلكها ونستخدمها. ويشمل 

 *www.quno.orgالجيدة بالأرض".  

 

 دائرة التواصلمديرة  –بيسان جهوان 

                                           

 

 رعاية البيئة

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

يام أللمحادثة في حرم المدرسة الأساسية للقاء الأهالي والموظفين خلال ان مودي في غرفة المدير العام أدري يتواجد المدير العامس

تفضلوا بتعيين موعٍد أو الحضور إلى غرفة المحادثة مع المدير العام  .بعد الظهر  12ما بعد الساعة  الأربعاء والسبت من كل أسبوع

 سة الأساسية.في حرم المدر  العامة في مبنى الإدارة

 لنصبح مدرسًة خضراء
 مدير دائرة المشاريع والصيانة –قلم فرحات يوسف ب

على مقطع  2003في عام  بالقيقتأسست حديقة 

الشارع المحاذي لحرم مدرسة الفرندز الثانوية. تعتبر 

صنفا من  150موطنا لأكثر من  هذه الحديقة حالياً 

 نباتاتو النباتات، بما في ذلك النباتات البرية المحلية

  .أخرى تنتمي إلى فلسطين

 الحديقة التعليمية لمدرسة الفرندز  -القيقب 

 

 ،)تظهر بالصورة إلى اليمين( من شجرة القيقب القيقباسم  يأتي

 تيال أنواع نبتة الفراولة )ولكن فاكهتها غير صالحة للأكل(، إحدى

 لآن بسببكانت نبتة شائعة فيما مضى ولكنها أصبحت نادرة ا

 مساحة بيئية تم بناؤها من تضم الحديقة أيضاً الاستغلال المفرط. 

التربة المحلية المضغوطة مع عناصر تعمل على زيادة كفاءة 

ور، حديقة القيقب مفتوحة أيضا للجمه التدفئة والتبريد الطبيعيين. 

 *وتشهد العديد من الزوار والرحلات المدرسية في كل موسم.

 

 دريجياً نعمل منذ فترة على تحويل حرمي مدرستنا ت

وقادرة على  للبيئة صديقةً  لتصبح مدرسًة خضراء،

 فيسيتم تركيب خلايا ضوئية  2018الاستمرار. خلال عام 

 للتعُلم البيئيإنشاء مركز  ، ويجري حالياً حرمي المدرسة

حدائق المدرسة  يتم أيضاً ريفي حرم المدرسة الثانوية. 

العضوية من مياه الأمطار التي ُتجمع في آبار تتسع لما 

متراً مكعباً من المياه سنوياً. يقوم كافة أفراد  2500مقداره 

مجتمع المدرسة، من طلاب وأساتذة وموظفين، بالعناية 

هذه هد م. نأمل أن تحديقة القيقببالحدائق العضوية و

تقلل و لمدرستنا لتصبح صديقة للبيئة،الطريق الخطوات 

أيضاً من قيمة التكاليف التشغيلية لمرافق المدرسة 

إن استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من  بحرميها.

خلال الخلايا الضوئية خطوة مجدية في بلاٍد مثل فلسطين 

بفضل عدة عوامل منها توفر مناخ شمسي معتدل، 

ض تكلفة تركيب أنظمة الخلايا الضوئية، وارتفاع تكلفة وخف

من واستخدام الكهرباء الموردة من شركة الكهرباء المحلية. 

يتسبب استخدام هذا النظام بتخفيض المتوقع أن 

التكاليف التشغيلية للإنارة والتدفئة بالمستقبل. بيد أن 

أنظمة الخلايا الضوئية تتطلب الحد الأدنى من عمليات 

لا ، ولصفر ا عنتكلفتها التشغيلية يانة وغالباً لا ترتفع الص

 25يزيد عمرها التشغيلي عن و  أي أشعة إضافية،تنتج 

 4وتكمن فترة استرداد هذا المشروع لقيمته حوالي  عاماً.

الطاقة  ن عاماً منوسنوات ونصف ليوفر ما مقداره عشر 

 سيتم، في الفترة الحالية، الكهربائية المجانية. 

أسطح على مساحات جزئية من الضوئية تركيب الخلايا 

 المدرسة.مباني 

 

المدرسة الطيور  يالموجودة في حرم خضراءشجار الأالجذب ت

محطة استراحة للطيور  علماً أن فلسطين تعتبر، ساحاتناإلى 

حرم في البيئي لم مركز للتعُ  لذلك وجدنا أن إنشاءالمهاجرة. 

للطيور وسط مساحة  طبيعياً  يخلق موطناً  سة الثانويةالمدر 

للطيور المهاجرة المارة من هنا أن يتسنى فكثيفة للغاية،  يةمدن

ذه المساحة ستوفر همن الراحة، وتأكل وتشرب. كما  تنال قسطاً 

للعديد من النباتات المحلية والأجنبية كي تنمو وتزدهر.  موطناً 

 ميزات أخرى مثل بركة بيئيم المركز التعلُ  من المخطط أن يشمل

، ئيةبيلمراقبة الطيور، حديقة  وقع مخصصاصطناعية، م ماء

أنابيب نقل الصوت، ومركزين للرصد الجوي  ساعة شمسية،

تحمي صغيرة  وسنقوم أيضاً بزراعة غابة ومراقبة الرياح.

من هنا نجد  الأصلية لمناخنا الفلسطيني. مجموعات من الأشجار

د يعتبر وجوف، البيئة، والتعليم. المساحةالعلاقة ما بين  أهمية

 لمالعضوية، ومركز التعُ  ائق، الحدضوئيةميزات مثل الخلايا ال

م متعدد للتعل إضافياً  لأنها توفر حافزاً  للطلاب، نظراً  مفيداً  بيئيال

التخصصات القائم على مبدأ الاستقصاء داخل البيئة. كما أنه 

لطلاب مدرسة الفرندز كي يقوموا بمشاهدة، وبحث،  منح فرصةي

  *.الطبيعي والاستمتاع به البيئي وتوثيق موطنهم

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

البيئية. هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

ن نحالعناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا 

ولكن أيضاً ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام 

 لأنفسنا، بل للأشخاص منبما تم منحه، ليس فقط 

حولنا وللأجيال القادمة كذلك. نحن مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

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. 

يدفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد 

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ ب لمدرستنا  150ينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

نعمل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ 

القرارات وكيف نتواصل، على تلك القيم 

ام والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في ع

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

وكل سياسة  نطورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القائم على 

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

في حرم  مناطق خارجية للتعلمتخصيص 
 المدرسة الثانوية.

 مدرسة الفرندزال القادمة كذلك. نحن مهتمون في ، بل للأشخاص من حولنا وللأجيلنا وحدنافقط  تليس

ظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية لمبانينا ليس فقط بالحفا

أساسية في حرم المدرسة ال نادي بيئيلتخفيض تكاليف الطاقة لدينا ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا 

 نوية، ليشمل جميع طلابنا.في حرم المدرسة الثا دائق العضويةللرعاية بالح ونوشك على إطلاق برنامج

نحن نحفظ مياهنا الثمينة. يدفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد من استهلاكنا الشخصي. في 

 سياقنا هنا، نفكر الآن في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

 

http://www.quno.org/


  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 إنشاء

 

 

 

     

 المدرسة الأساسية مديرة – دحدحفريدا بقلم 

 أنشطة النادي البيئي

 

للاطلاع على الرزنامة الشهرية لمدرسة 

الفرندز رجاء تابعوا الصفحة المرفقة على 

تحميل الرزنامة موقعنا حيث سيتم 

 !الخاصة في بداية كل شهر

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 طالبة بالصف السابع –نور كمال بقلم 

 المدرسة تقويم 
 نيسان 5-12

 عطلة عيد الفصح المجيد 

 

 نيسان  14

 الإسراء والمعراج )يحدد لاحقاً(  -عطلة

 

نيسان  19  

 ورشة التطوير المهني )نصف يوم في المدرسة

 الثانوية( 

 

نيسان  20  

فعاليات اليوم المفتوح –المدرسة الثانوية   

 

نيسان  21  

عطلة –المدرسة الثانوية   

 

 

 

 المدرسة الثانوية فيبيئي  ناد إنشاء

 
معلمة ة النادي البيئي ومنسق –رولا حايك بقلم 

 بالمدرسة الأساسية

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

أيار 24 –نيسان  24  

موعد تسجيل جميع الطلاب الجدد للسنة 

2018/2019الدراسية   

 

نيسان  27  

  حفعاليات اليوم المفتو –المدرسة الأساسية 

ا الدولية بدء الامتحانات الرسمية لبرنامج البكالوري  

 

نيسان 28  

عطلة  -المدرسة الأساسية    

 

أيار  1  

 عطلة عيد العمال 

 

 أيار  17

  عطلة عيد الصعود

 إعلان
 

ستتم كافة عمليات التسجيل ودفع 

الأقساط لجميع الصفوف )بما فيها 

في مكتب المحاسبة صفوف الروضة( 

بحرم  العامةالواقع بمكاتب الإدارة الجديد 

 المدرسة الثانوية )في البيرة(.

 

*تجدون مكتب المحاسبة الجديد على 

يساركم بالطابق الأول من مبنى غرانت 

بحرم المدرسة الثانوية. وبإمكانكم اتباع 

للوصول إليه  عبر هذا الرابطالخريطة 

 (.4b)تحت اسم 
 

لإعادة استخدام أشياء عادة ما نقوم برميها. أحد 

صناعة أنواع مختلفة من قطع  كانأكبر مشاريعنا 

إعادة استخدام الإطارات القديمة  عن طريقالأثاث 

للسيارات. فمثلا، قمنا بصنع طاولة وكرسي من 

 خلال إعادة استخدام إطارات قديمة. كما قمنا أيضاً 

ي( من الزجاجات بصنع دفيئة زراعية )بيت بلاستيك

أن نهتم جداً مهم ال من. المستعملة البلاستيكية

بعالمنا ونعمل على منع التلوث لأنه يدمر بيئتنا 

نريد بناء مجتمعنا كجيل المستقبل المعيشية. 

لتحقيق هذا  والحفاظ على بيئتنا. وأفضل طريقة  

الهدف هي إنشاء ناد بيئي، لأن التغييرات الصغيرة 

ما تعمل على إحداث أكبر الاختلافات في  غالباً 

  *بيئتنا.
 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 : مواعيد التقديم* 

المواعيد  شهر نيسان وما بعده: خلال

المعتادة للإعلان عن القرارات النهائية 

لمعظم الجامعات في الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة، بالإضافة لبعض 

 الجامعات في كندا وأوروبا. 

 

على الطلاب المتقدمين  حزيران: -أيار

للدراسة في المملكة المتحدة اتخاذ قرار 

يرغبون الالتحاق  بشأن الكلية التيآمن 

وذلك قبيل الإعلان عن نتائج  بها،

  .البكالوريا الدوليةبرنامج امتحانات 

 

فتح باب تقديم  تموز وما بعده: -حزيران

الطلبات للالتحاق بجامعات الشرق 

الأوسط )بما في ذلك الجامعات التركية 

 وجامعة بيرزيت(. 

 

 ملاحظات عامة حول الإرشاد الجامعي: 

 :  النشاطات القادمة* بعض 

 4:00 حتى ظهراً  12:30الساعة  آذار، 29

 لقاء خريجي المدرسة والجامعات! :عصراً 

زورونا بالمؤتمر بعد حضوركم لاجتماعات 

أولياء الأمور بالمعلمين بالمدرسة 

 سيتم تقديم وجبات خفيفة.  الثانوية!

 

سيقوم ممثلون عن جامعات  نيسان: 30

كل من هارفارد، ستانفورد، وبومونا بزيارة 

 لكافة الطلاب!  كلمة  ديم مدرستنا وتق

 

سيكون الأستاذ كريس عقل نيسان:  5-25

حيث سيقوم غير متواجد في المكتب 

الولايات المتحدة. لأي في جامعات  بزيارة

استفسارات، الرجاء مراسلته على بريده 

  cakel@rfs.edu.psلكتروني: أال

 

لطلاب  الجامعي اجتماعات الإرشاد

الرجاء البحث عن  الصف الحادي عشر:

موعد أول اجتماع إرشادي كل طالب عبر 

  هذا الرابط. 

أو أسئلة لا تترددوا فسارات لأي است

كتروني: ألال يعلى بريد بالتواصل معي 

cakel@rfs.edu.ps 

 

-2018كتيب الإرشاد الجامعي للعام  -

لهذا  تيب الإرشاد الجامعيكيشمل  :2019

العام على كل ما أنتم بحاجة لمعرفته من 

الاستفادة من و اتم للجامعأجل التقد  

 .*مكتب الإرشاد الجامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرة المدرسة الثانوية –ريام كفري بقلم 

عندما يبدو كل شيء  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

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مي أيوب.لمى مرة والترجمة: 

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 لا بد أن نحيا في بيئة   قيد الحياة لكي نعيش ونبقى على

صحية، ولذا يتوجب علينا حماية البيئة. نحتاج لأن نحميها من 

د تسبب على كافة الكائنات الحية. لق وآثاره الضارة التلوث

. اوحان الوقت لإيجاد حل له اكلالتلوث في العديد من المش

بموضوع البيئة، ونود  نهتم كثيراً  رام هللابفي مدرسة الفرندز 

در من الوعي والثقافة من جميع الطلاب أن يكونوا على ق

بالنسبة لموضوع التلوث. ولهذا قررنا إنشاء ناد بيئي مع 

 . عثمان معلمة الجغرافيا، مس ميراج

نقوم بزراعة النباتات،  نادي البيئي في المدرسة الثانويةفي ال

ونعمل على أنواع مختلفة من مشاريع إعادة التدوير. وقد قمنا 

لقة بموضوع إعادة بالمشاركة في العديد من المسابقات المتع

بالاعتماد على  فزنا بهامنطقة رام هللا، وب التدوير التي تقام

البيئي ليس  الناديإن  وتعاوننا والعمل الجماعي.أفكارنا 

للطلاب فقط، فالمعلمون يشاركون كذلك. لقد قام  مخصصاً 

معلمونا بتثقيفنا حول قضية التلوث وآثارها على الطبيعة. كما 

 عن طرق الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.  تعلمنا أيضاً 

 في كل عام، يجب على الطلاب أن يقوموا بعمل مشروع  

نعمل على حماية بيئتنا،  يتعلق بإعادة التدوير كي نتأكد أننا

وكذلك فإننا من خلال قيامنا بذلك، نستطيع اكتشاف طرق 

 جديدة

نطلاقاً من مبادئ الكويكرز التي تحث على ا

حسب البساطة واستخدام الموارد الطبيعية 

الحاجة والمحافظة على البيئة وما وهبنا هللا من 

تماشياً مع معايير و ،نعم ليتمتع بها الجميع

رسة تعمل ، فإن المدالدوليةمنظمة البكالوريا 

معلمين بكل قطاعاتها من طلاب وأهالي و

 للحفاظ على البيئة. كما تقوم المدرسة دارةإو 

بالتعاون مع المجتمع المحلي على الحفاظ على 

البيئة المدرسية نظيفة وصديقة للبيئة وتأخذ 

وتحاول  بعين الاعتبار قضايا بيئية عالمية

المشاركة لإيجاد حلول لها، وكذلك تقوم 

المدرسة بنشر الوعي البيئي والاجتهاد بمشاريع 

ريادية هدفها المحافظة على بيئة صحية 

 ونظيفة.

تتوجت جهودنا بالمدرسة بالحصول على لقب 

ة صحية وصديقة للبيئة مرتين وبالتالي مدرس

ر فع علم البيئة في مدرستنا مرتين وبعدها 

 يز وهي جائزة مدرسة جائزة تم على حصلنا

 

من  اً مل على البيئة جزءصبح العأفقد مستدامة 

نما جزء من إغير مرتبط بجوائز و  برامجنا وهو

من رؤيتنا. وهذا العام هناك مبادرات عديدة 

الخلايا  تركيب ألواحطلابنا وطاقمنا وأهمها 

بهدف ترشيد استخدام الطاقة وتخفيض  الضوئية

ة للمدرسة وبالتالي الاستدامة الجاري تكاليفال

بقاء مدرستنا قائمة ومحافظة على والاستمرار بإ

مدرستنا جميلة مبانيها عريقة ومليئة  البيئة.

ن يساهموساهموا و بنا لابالساحات الخضراء وط

 نلك يهتموة وعملية التنظيف وكذبالزراع دائماً 

ية صحي، وتعمل اللجنة البيئطعامهم بأن يكون 

هل صحياً وعية الطلاب والأوالصحية على ت

لتضمن حصولهم على حياة أفضل خالية من 

أنفسهم فهم يحافظون الأمراض وبحفاظهم على 

 نهم جزء لا يتجزأ منها.على البيئة لأ

ؤمن بأهمية البيئة الصحية لدينا طاقم معطاء وم

جاهداً على ذلك فكل الشكر والتقدير لهم  ويعمل

ولبلدية رام هللا التي تقوم على رفع الوعي البيئي 

بين الطلبة والذين هم أجيال المستقبل وحماة 

 *البلد.

 

 

للطلبة تطوعي العمل ال بمبدأالبيئي  يهتم النادي

بنشر الوعي  وأن يقوموالخدمة بيئتهم المحيطة بهم 

من أجل بيئة مستدامة من خلال  االبيئي ويعملو

المحافظة على المساحات الأنشطة المتنوعة )

إعادة  الخضراء، الترشيد في استخدام الماء والكهرباء،

وأنشطة متنوعة لنشر  ،استخدام النفايات الصلبة

له دور مهم فالنادي البيئي  الوعي البيئي الصحي(.

فة يجابية تجاه البيئة ومعر إفي اكتساب المشاعر ال

عكس ذلك على ندورهم في المحافظة عليها وي

الصفات والملامح التي يتمتعون بها من ثقة في 

 حياتهم. مدىفس واحترام الذات التي سترافقهم الن

شاركت مدرستنا العديد من المرات في مسابقة و

مدارس صحية وصديقة للبيئة التي تقام كل سنة 

ئزة على الجا نادراسية بين مدارس رام هللا وحصل

ى لقب حتى حصلنا عل ولى العديد من المراتأال

 مدرسة مستدامة.  

 الأساسيةنحن لجنة البيئة في مدرسة الفرندز 

 نحافظ على بيئتنا خضراء ونظيفة في كل الأوقات

 بالذاتنهدف إلى تربية جيل على قيم، مبادئ وثقة 

 

 

 مدرسة صحية وصديقة للبيئة

 

 ليخطو خطواتنا في المحافظة على بيئة نظيفة خالية

واختيار المناسب لهم ولبيئتهم في كل مراحل . من النفايات

 بمساعدة ودعم من أهالي طلابنا في كل النشاطات              الحياة

 نشارك مجتمعنا المحلي بتقديم الدعم والمساعدات

 تمعاتنتمنى أن تصل رسالتنا لمجتمعنا ولكل المج

 تعاوننا وعملنا كمجموعة هو سر نجاحنا على مدار السنوات

 شعارنا هو البقاء في مدرسة صحية وصديقة للبيئة في 

 .*كل الأوقات

 

 العناية بالبيئة في حرم المدرسة الثانوية

 

عاود المدرسة الثانوية تشكيل ناد بيئي و تنفيذ ت

أنشطة تهدف إلى نشر الوعي البيئي. خلال العامين 

السابع على عدة الماضيين، عمل الصفان السادس و

ية، الحديقة العضو أنشطة في كل من حديقة القيقب و

حصاد الزيتون. على الرغم من إزالة الأعشاب إلى  من

كون تلك الأنشطة تجري على نحو متقطع، إلا أن هذا 

الجزء من النشاط المدرسي يطبق الآن على نحو من 

عزز قدرات برنامج خدمة المجتمع واتخاذ شأنه أن ي

 خطوات فعالة وخو جزر من برنامج البكالوريا الدولية.

 بشكلبرنامج نشاطات ما بعد المدرسة  لربطإضافة ل

 الصف.يجري داخل غرفة  مع ما مباشر

على أفكار  لبةهذا العام، عمل العديد من الط خلال 

بعض ام وق. تطبيقهاوكيفية لإعادة التدوير وخطط 

 وسطىف البكالوريا الدولية للصفوطلاب برنامج ال

 اريعهمشالعناية بالبيئة بم بدمج)الصف العاشر( 

ة. حيث يقوم الطلاب عادة باختيار الخاص ةالفردي

مواضيع مشاريعهم بأنفسهم على أن تكون محاور 

 المشروع تهم الطالب)ة( بشكل أو آخر.

ي تقوم الت الكويكرزية بالبيئة إحدى مبادىء وقيم إن العنا

أن و إمكانه أن يتخذ أشكالا عدة، وبعلى أساسها مدرستنا

من الصور؛ و إحدى هذه الصور هي على العديد  ظهري

 مسألة الإشراف البيئي.

وسنستمر في بناء برامجنا إلى أن نصبح بكامل 

 .*جاهزياتنا
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