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F O U N D A T I O N  

 إيلاي جونس وزوجته سيبيلوصل الكويكرز 

من جمعية الكويكرز نيو  1869إلى رام هللا عام 

إنجلاند )في الولايات المتحدة الأمريكية(. 

والتقوا فتاة فلسطينية صغيرة اسمها ميريام 

فسألوها ما تحتاجه وأجابت سريعاً بطلبها 

للحصول على مدرسة للبنات، قائلة إن رام 

 هللا تفتقر لمدرسٍة للبنات.

أسيس عدة وقام بعدها جونس وزوجته بت

رام هللا والقرى المحيطة مدارس صغيرة في 

تم افتتاح مدرسة الفرندز للبنات في بها، و

تحت اسم "منزل تدريب  1889أكتوبر من عام 

الفتيات في رام هللا" )الآن مدرسة الفرندز 

ام من أول المعلمات يالابتدائية( وكانت مير 

 فيها.

كان جونس وزوجته قد عملا من أجل التعليم 

تهما في الولايات المتحدة والسلام مدى حيا

 ااء مختلفة من العالم قبل وصولهموفي أنح

 إيلايإلى رام هللا. كان 

 قد زار  (1890-1807جونس ) 

 كافة جمعيات الكويكرز السنوية

 في الولايات المتحدة كما يذكر 

 سيبيل جونس أن زوجته 

 كانت قد واست  (1808-1873)

الرئيس الأمريكي  السيدة لينكولن )أرملة

أبراهام لينكولن( ومنحت الدعم الروحي 

 للرئيس الأمريكي آندرو جونسون.*
 

 عام مدرسة الفرندزكلمة مدير 

يسعدني الترحيب بكم في العدد الثاني من نشرتنا المدرسية    

"عصر الزيتون". قد بدأ الطقس بالتغُير في رام هللا وها قد 

ويستمر موسم قطف الزيتون جاءنا المطر الأول لهذا العام. 

بقطاف  عائلة مدرستنا متحمسةً بعد المطر الأول فنجد 

 شجرات الزيتون التي يحضنها حرم المدرسة. 

أكتُب إليكم من بيندل هيل في والنغفورد في ولاية 

بينسيلفانيا الأمريكية. كما في رام هللا فإن الطقس بدأ يتغير 

هنا أيضاً وتتحول أوراق الشجر من اللون الأخضر للبني 

كمعهد  1930الذهبي. تم تأسيس بيندل هيل في عام 

مصمٌم خصيصاً لتهيئة طلابه )الأصحاب( لدراسات الكويكرز 

ندز المتدينة غين للخدمة في كٍل من جمعية الفر لبالا

Religious Society of Friends  والعالم أيضاً. فكانت مهمة

هذا المعهد تعليمية ودينية. وتم تأسيس المعهد في قلب 

مجتمع الكويكرز حيث يعيش الطلاب والمدرسون حياتهم 

يكون التعليم تجريبياً و  ،مرسخًة بمبادىء وقيم  الكويكرز 

وعملياً وذهنياً أيضاً. وتمت تسمية المعهد حسب اسم تلة 

بيندل الموجودة في شرق لانساشير في بريطانيا. في عام 

له رؤية بأن  ت، صعد جورج فوكس تلة بيندل حيث كان1652

"شعبا عظيما يتم جمعه" ينتظره. وكانت هذه الرؤية هي 

 التي قادته لتأسيس حركة الكويكرز. 

دز رام هللا ببيندل هيل ارتباطاً هاماً لأننا ترتبط مدرسة الفرن

رز  ومنها البساطة، ن أيضاً نتبع قيم ومبادىء الكويكنح

السلام، النزاهة، المساواة وغيرها. ومن المهم جدأ أن نفهم ما 

نا اليومية. تبقى مدرسة الفرندز تعنيه هذه المبادىء بحيات

سطين. بمقرِها في رام هللا، محاطة بالنزاع الذي يمس فل

نتحدث عن السلام ونشجعه لكن يجب أن نفهم ما يعنيه 

رز. فالسلام ليس فقط غياب الحرب يكالسلام بالنسبة للكو 

بل هو أكثر بكثير. نجده بعلاقاتنا اليومية مع أفراد  –والعنف 

عائلاتنا، مع جيراننا، مع طلابنا وزملائنا. إن السلام يعني قدرتنا 

د بعضهم صعباً ومختلفاً عنا على التأقلم مع الناس حيث نج

تقبل بأن هناك أساليب أخرى الأحياناً. ويعني السلام أيضاً 

هو عن ف بالشيء السلبي، للقيام بالأشياء وبأن الاختلاف ليس

العلاقات السليمة. وهو مفهوم هام علينا جلبه لطلابنا 

 ومجتمع مدرستنا.
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 :الشهر هذا عدد في

في هذا العدد نلقي نظرًة سريعة على تاريخ 

مدرسة الفرندز برام هللا من خلال صور وقصص 

لأشخاٍص يكِونون مجتمعنا. تغيرت معالم 

التاريخ لكن قلبها مدرسة الفرندز برام هللا عبر 

 اما أشاهد ذلك مرة بعد مرة عنديبقى ذاته. وأن

أتحدث مع المعلمين والمعلمات والخريجين 

والخريجات. لدينا الآن في مدرسة الفرندز عائلة 

واحدة تحيا وتعمل معاً لخلق تجربة فريدة حقاً. 

وهي تجربة فريدة تستمر عبر العقود وتترك أثراً 

 طويل الأمد في حياة الناس.*

 

 

 

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

كيف ُوجدت مدرسة 

 الفرندز برام هللا...

 إيلاي وسيبيل جونس

تون لزي  عصر ا

الفرندز رام هللالمحة عن تاريخ مدرسة   www.rfs.edu.psالمصدر:  

خلال القرن الماضي  ومع مرور السنين نرى تاريخ المدرسة مرتبطاً بتاريخ فلسطين. 1869تم تأسيس مدرسة الفرندز في رام هللا عام 

مرت المدرسة بحكم الأتراك، الإنجليز، الأردن، الاحتلال الإسرائيلي وحروب عالمية وإغلاقات مستمرة. خلال هذه التقلبات السياسية 

 أقدم كإحدىخدمت المدرسة كمركٍز للاجئين، مشفى، مركز للمحاضرات والنشاطات المجتمعية والثقافية، غير أنها بقيت صامدًة 

 دارس في المنطقة.الم

 عاماً من تاريخ فلسطين: 148 آخر تاريخ مدرسة الفرندز برام هللا خلال هذه لمحة سريعة عن

 

فتاة خلال العام  15تم افتتاح مدرسة الفرندز تحت اسم "منزل تدريب البنات في رام هللا". وسجلت  1889في أكتوبر  الدولة العثمانية:

أعوام. وتم تأسيس منزل تدريب الصبيان في عام  6، القدس، بيروت ورام هللا وتخَرج الصف الأول بعد الأول قدمن من اللد، يافا، عابود

1901. 

تم إغلاق منزل تدريب البنات )الآن ُيعرف بالمدرسة الابتدائية( ومنزل تدريب الصبيان )الآن ُيعرف بالمدرسة  الحرب العالمية الأولى:

احتلت الجيوش التركية والإنجليزية مباني المدرسة كما استخدمت و س في فلسطين خلال الحربالثانوية( حيث تم إغلاق جميع المدار 

 .1917القوات الإنجليزية المدرسة الثانوية كمشفى في عام 

حيث تم تغيير اسم منزل تدريب البنات برام هللا لمدرسة الفرندز  1919تمت إعادة فتح حرمي المدرسة في عام  الانتداب البريطاني:

للبنات، وتم السماح للطالبات إما بالالتحاق بالمدرسة بشكٍل يومي أو بالمبيت والسكن الداخلي. تم استخدام المصباح الكهربائي للمرة 

 .1923الأولى في المدرسة عام 

هم. تحًولت وتهجير الفلسطينيين من موطن 1948تغيرت معالم المدرسة مرًة أخرى لدى وقوع حرب عام : 1948النكبة والتقسيم عام 

المدرسة ومقر اجتماع الكويكرز في رام هللا إلى مسكٍن مؤقت لعائلات اللاجئين وارتفع عدد الطلبة بالمدرسة لاستيعاب أطفال 

 اللاجئين القادمين من المدن الساحلية.

. في أواخر الخمسينات ارتفع عدد الطلبة 1967-1948نسبي خلال فترة الحكم الأردني بين عامي  مرت المدرسة بهدوء الحكم الأردني:

 .1966طالباً في عام  320في مدرسة الصبيان )ُتعرف الآن بالمدرسة الثانوية( بشكٍل كبير حتى وصل عدد الطلاب ل

تم إغلاق الأقسام الداخلية بمدرستي البنات والصبيان بسبب  1967عام  لاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيةبعد ا الاحتلال الإسرائيلي:

تم تحويل حرم مدرسة البنات لمدرسة ابتدائية وروضة مختلطة  1990عدم قدرة الطلبة من الدول المجاورة الالتحاق بالمدرسة. في عام 

 وتم تحويل حرم مدرسة الصبيان لمدرسة ثانوية مختلطة.

توقيع اتفاقيات أوسلو مرت المدرسة بحالة من الاستقرار ، حيث ظهرت للمرة الأولى حكومٌة لها  بعد السلطة الوطنية الفلسطينية:

، وتعرَضت ساحات المدرسة وسط 2000اهتمام حقيقي بالتعليم الفلسطيني. اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول عام 

من الدبابات والطيارات العسكرية الإسرائيلية والهجمات التي شنتها المدينة إلى مستوى جديد من العنف مع تسلسل القصف الليلي 

 *المدفعية المروحية.

 

 مشروع الأرشيف في مدرسة الفرندز 

لتأسيسها، حيث بلغت من  150بما أن مدرستنا الحبيبة تقترب من الذكرى ال

عاماً في أكتوبر الماضي،  فتحتفظ داخل جدرانها على مائة  148العمر 

 وخمسين عاماً من التاريخ والثقافة والهوية. 

في مبنى المرحلة الوسطى  غرفة أرشيف مدرسة الفرندزسيتم تأسيس 

بحرم المدرسة الثانوية لنحتفظ هناك بكافة الوثائق التاريخية والصور الخاصة 

بتاريخ المدرسة. الهدف من وراء مشروع الأرشيف هو جمع والحفاظ على 

 كافة السجلات التاريخية المتعلقة بمدرسة الفرندز ومجتمعها.

اريخ مدينة رام هللا بذاتها. ونود إن تاريخ مدرستنا جزٌء من تاريخ فلسطين وت

دعوة أي من أعضاء مجتمع مدرسة الفرندز ممن يمتلكون أي وثائق أو صور 

تخص تاريخ المدرسة لمشاركتنا بها والتواصل مع لمى مرة 

lmurra@rfs.edu.ps –  ونعدكم بأننا سنحافظ على أي صور أو وثائق

 *سنقوم فقط بتصوير نسٍخ عنها وإعادتها لكم.ووننا بها تأتمن

 تاريخ هذه المؤسسة المذهلة!*الحفاظ على ساعدونا ب

 

 

 لقاء مع الخريجين
 

ضيفاً استقبلت المدرسة الثانوية 

خاصاً وخريج المدرسة، د. أبراهيم 

(. زار د. 1954عام )خريج ُمهوي 

مهوي المدرسة مع زوجته والتقى 

مدير عام المدرسة. ُيذكر أن د. 

ابراهيم كاتب وأكاديمٌي معروف 

عالمياً وقد عَلم بعدة جامعات في 

الولايات المتحدة الأمريكية والأردن 

 وفلسطين.

يذكُر د. ابراهيم المدرسة الثانوية 

"كانت عندما كانت مدرسًة داخلية، 

غرف السكن الداخلي في الطابق 

د.  –الثاني بمبنى الإدارة الحالي." 

 ابراهيم مهوي

حَدث د. ابراهيم صحيفتنا عن 

الصعوبات التي واجهته عندما 

الوطن بعد حاول العودة إلى 

دراسته في الولايات  إتمامه

فبعد حرب عام المتحدة الأمريكية. 

كانت العودة إلى فلسطين  1967

أحياناً للدكتور  صعبًة ومستحيلةً 

من خريجي  ابراهيم ورفاقه

 المدرسة.

، حاَز د. مهوي على 2011في عام 

للترجمة لعمله على  PENجائزة 

ترجمة أعمال الشاعر الفلسطيني 

المعروف محمود درويش. وكان د. 

ي حصل على شهادة الدكتوراة مهو

من جامعة كاليفورنيا، دافيس في 

 .*1969عام 

 

2017-1869الزي المدرسي لمدرسة الفرندز بالصور   

 1900-1890طالبات مدرسة الفرندز 

أثناء زيارته للولايات  رام هللا مدير عام مدرسة الفرندز

 المتحدة الأمريكية

mailto:lmurra@rfs.edu.ps
https://en.wikipedia.org/wiki/PEN_Translation_Prize


  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

1990الأستاذ دون هاتشنسون في مدرسة الفرندز   

عندما خرجت من بوابة المدرسة آخر يوم بالسنة الدراسية الأولى لي وعدت نفسي بأنني لن أصبح معلماً ولن 

عندما خرجت من بوابة المدرسة آخر يوم بالسنة  . وقد كان قبل ُعمر...1966أبداً إلى هنا! كان ذلك في عام أعود 

. وقد كان 1966أعود أبداً إلى هنا! كان ذلك في عام  الدراسية الأولى لي وعدت نفسي بأنني لن أصبح معلماً ولن

 قبل ُعمر...

، وجدت نفسي أقف 2012عندما اجتمعت هيئة مدرسة الفرندز التدريسية لاتخاذ الصورة السنوية التذكارية عام 

هللا  عاماً! فكانت مدرسة الفرندز رام 47معهم على نفس الدرجات التي وقفت عليها لاتخاذ الصورة السنوية قبل 

هي الإطار الذي قضيت حياتي الراشدة فيه. وقد ارتبطت عائلة زوجتي الراحلة بالمدرسة منذ قدوم الكويكرز 

(. كما ارتبط فيها أبنائي، زوجتي، والدها ووالدتها، أخواتها، خالاتها وأجدادها. وكان 1869الأوائل إلى رام هللا )عام 

 ذلك قبل ُعمر...

وما زلت أذكر غالبية أسمائهم. شاهدت طلابي  –هد وجوه طلاب وأساتذة كثيرين عندما أنظر إلى الوراء أشا

يصبحون أهلاً ثم أجداداً. أشاهدهم اليوم وأتذكر كيف كانوا قبل سنواٍت عديدة. وأرى وجه الطفل في الرجل الذي 

 أصبح اليوم. وقد كانت هذه نعمة...

فرصة للقاء أشخاٍص رائعين وأنا أشكر هللا على حياتي منحتني هذه الفصول من حياتي قصصاً رائعة. منحتني ال

ا شاكٌر لمن علمتهم فقد أحببت طلابي. كنت دائماً أتمنى لو أنجبت ن. وأنا شاكٌر لكل فصول حياتي. وأكما كانت

 *العشرات من الأبناء وأجد الآن أنني قد حققت ذلك فعلاً. وهذه نعمة أنا ممتٌن لها.
 

  في مدرسة الفرندز برام هللارحلة ُعمر 
 أستاذ اللغة الإنجليزية سابقاً في مدرسة الفرندز –سون ون هاتشد

ة في والثانوية وتحدث مع الطلب لأساسيةزار د. غراهام لينارد مدرسة الفرندز ا

َلم في . كان د. لينارد قد عأساسيةالاجتماع الصباحي الأسبوعي في المدرسة ال

خمسينيات القرن الماضي.  خلالالمدرسة   

عاماً، ووقعت في ُحب  67قبل ، 1950"جئت إلى رام هللا للمرة الأولى في عام 

 د. غراهام لينارد -فلسطين وعدت بعد ذلك عدة مرات." 

يذكر د. لينارد وصوله إلى رام هللا من تينيسي في الولايات المتحدة ليجد قرية 

. 1948رام هللا الصغيرة )في حينه( مليئًة باللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عام 

لفلسطينيين ما زالت تقطن في منزل اجتماع وكانت عدة عائلات من اللاجئين ا

ن أغلبية طلاب إ. ويقول أيضاً 1950أيار من عام  الكويكرز في رام هللا حتى شهر

من عائلات اللاجئين اللذين ُهجروا من شمال فلسطين  االمدرسة، في حينه، كانو

 إلى الضفة الغربية.

ٍن عالية في ذلك الحين، "كان بمقدورنا رؤية تل أبيب واللد، لم تكن هناك أي مبا

 *طيع الوصول إلى هناك."ننا كنا نعلم جميعاً أننا لا نستلك

 

اتمدرسة الفرندز في الخمسين  

 

 ثانويةالمدرسة ال ةمدير  – ريام كفري

أكثر ما يلفت النظر هو الإرث الذي يتم تمريره بشكل 

فطري من جيل إلى آخر، والحكايات الرائعة التي يشعر بها 

التواصل الخفي مع المدرسة. لا يمكنك إلا أن بالشخص 

تشعر أنك جزء من صورة أكبر، فسيفساء من البشر الذين 

 خدموا هذا المجتمع بسخاء.

لمدارس هي أماكن بشرية؛ فإن كلاهما يعكسان ا 

أماكن إنسانية، فإن القصص  المدارس ولأنا. مجتمعهم

ست فيها الكيمياء في ر  البسيطة مثل المرة الأولى التي دُ 

كبيرة وتحمل معنى  تصبح (،1931المدرسة )حوالي سنة 

في عام لمدرسة ا ةمدير لمن أصبحت اليوم  يخار التيتجاوز 

2017. 

نحن جميعاً جزء من فسيفساء مدرسة الفرندز، كل واحد 

منا هو إما خريج، أحد الوالدين، أو موظف، أو كل ما سبق. 

  *كل واحد منا هو فرشاة ترسم في لوحة المدرسة.

 فسيفساء

 رزنامة المدرسة

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فك ر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مرة ىالترجمة: بيسان جعوان ولم

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

ر بجاذبية تاريخ المدرسة؟ المدرسة التي وقفت أمام يسحَ من لا ُ 

اختبارات الزمن، ولا تزال تفعل. مدرسة لديها الكثير من التقاليد التي لا 

والخرافات والأساطير القديمة.  القصصلا أن تعيدك إلى إيمكن 

 1901المدرسة الثانوية، التي تأسست كمدرسة الفرندز للبنين في عام 

كثر من سبعمائة أ ن موطنأصبحت الآأسطورة، والتي هي جزء من ال

باستمرار أنها تنتظر الفرصة لتخبرنا جدرانها طالب وطالبة، وتشعرنا 

 بالعديد من قصص الأجيال السابقة.

جاء صديقي غراهام ليونارد لزيارة المدرسة قبل بضعة أسابيع،  

، ولا يزال مثقفغراهام هو أستاذ سابق في مدرسة الفرندز ومعلم 

جداً في المجال التعليمي. أنا أحب زياراته، والساعة التي  اً طينش

أحصل عليها لقضاء الوقت معه، حيث يترك لي الكثير للتفكير به لعدة 

جاء حاملاً الهدايا، أعطاني العديد من  المرةأشهر قادمة. هذه 

والسنوات التي بعدها. طلب ليونارد  1920منشورات المدرسة من عام 

لك الوثائق بشكل صحيح، وأنا وعدت بأننا سنفعل ذلك، تم أرشفة تتأن 

 .قوم بقراءتها والاطلاع عليهابعد أن أ

، ورسالة من مدير المدرسة يوميات الطلبةشملت المنشورات دفتر 

كانت بعنوان "رسالة مكتب المدير"، بالإضافة لوثائق تاريخية لكيفية 

 وأكثر من ذلك بكثير.لى فلسطين وسوريا والأردن ... إدخول الكويكرز 

  

 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 حفل تخريج طلبة مدرسة الفرندز في الخمسينات

أذكر أول يوٍم دخلت فيه من بوابة مدرسة الفرندز للبنين 

الثانوية(. لم أكن قد صعدت على طائرة من )المدرسة 

ميلاً  150قبل، ولم أكن قد أبعدت عن موطني أكثر من 

من قبل. كنت لم أنهي حتى دراستي الجامعية وكنت 

. كان ذلك اشاباً غَرا وساذجاً وكان شعري أسوداً وطويل

 قبل ُعمر...

كان العام الأول لي كمعلٍم عاماً سيئاً. كنت معلماً سيئاً. 

كنت أرسم دوائر على اللوح وأجعل الطلاب الذين 

أنفهم داخل هذه يضعون يتكلمون خلال المحاضرة 

الدائرة. وكنت أصرخ أحياناً. وأغلبية الطلاب لم يفهموا 

لما كنت أصرخ فوجدتهم يستمتعون بأدائي المجنون. 

. وكان ويبتسمونإلى الرجل الذي يهذي كانوا ينظرون 

 ذلك قبل ُعمر...

 
 

أجد نفسي محظوظًة كوني خريجة مدرسة الفرندز وأماً لخريجين كما أخدم المدرسة الآن كمديرة للمدرسة الابتدائية. يشرفني 

على المحطات المتعاقبة من ، تقف مدرستنا شاهدًة 1869منذ تأسيسها عام  مواكبة رحلة المدرسة عبر تاريخ فلسطين الحافل.

تاريخنا الفلسطيني. وكانت شاهدًة على تاريخنا وصمدت خلال العهد العثماني، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، 

ن تردد الانتداب البريطاني، الحكم الأردني، الاحتلال الإسرائيلي وأخيرا انبثاق السلطة الوطنية الفلسطينية. وواصلت المدرسة دو

 تعزيز حرية الفكر والتأثير على الأجيال بالرغم من التحديات والصعوبات.

ومأوى  1917لم تخدم مدرسة الفرندز كصرح تعليمي فقط بل دعمت شعبنا الفلسطيني في الأزمات فكانت مشفى في عام 

الفلسطيني. ومع ذلك، تسعى  بات الشعكانت مدرسة الفرندز برام هللا تتحَول تلقائياً لتلبية احتياج. 1948في عام للاجئين 

 وتنشر قيم الكويكرز في ممارسات حياتنا اليومية وتوجهاتنا بشكٍل عام. مجتمعنا الفلسطينيالمدرسة دائماً لتوفير الفرص ل

ن بإنشاء مدارس صغيرة في القرى القريبة من رام هللا. ثم قاموا بتحويل مبنى م 1869بدأت مهمة الكويكرز في فلسطين عام 

، مدرسة الفرندز الأولى، تحت اسم "منزل تدريب الفتيات برام هللا" بهدف تعليم فلسطين في طابقين لأول مدرسة للكويكرز

ي غابرييل القادمة من وتمكين الفتيات لمنحهم الفرصة للازدهار في مجتمعاتهم. وتم تعيين المديرة الأولى للمدرسة الآنسة كات

واستمرت مدرسة الفرندز  أعوام عندما تخرجت طالباتها الخمسة عشر الأوائل من المدرسة. 6ح بعد لت مسيرتها بالنجالبنان. وتكل

 فوج في فترٍة كان التعليم فيه شحيحاً كما استمرت المدرسة بتطوير مبانيها وإمكانياتها.  بعد بتخريج الفتيات فوجاً 

 

 مراحل تطوير المدرسة الابتدائية

تم  1929في عام  تمت إضافة طابٍق ثالث. لاحقاً  1910داخلي برفقة غرفة طعام وممر. في عام تم تأسيس سكٍن  1897في عام 

، ومبنى الروضة في عام 1992، ومبنى شاهين في عام 1934اد المنزلي. كما تمت إضافة مبنى ويتيير في عام بناء منزٍل للاقتص

 . ويتم تشييد طابٍق إضافي لمبنى الروضة بالوقت الحالي.2011

 

لال التسعينات تم توحيد مدرسة الفرندز للبنات ومدرسة الفرندز للبنين لتشمل مدرسة الفرندز رام هللا المختلطة صفوف خ

البستان حتى الثاني عشر كمدرسٍة واحدة وأصبحت مدرسة البنات سابقاً حرماً للمرحلة الابتدائية بينما أصبحت مدرسة البنين 

 سابقاً حرماً للمرحلة الثانوية.

 

تستمر مدرستنا الحبيبة بمنح العطاء والإلهام لأجيال فلسطين الشابة. فقد قام أصدقاؤنا الكويكرز بزرع البذرة الأولى بكل إخلاص و

 وبقيت مثمرًة منذ ذلك الحين.*  1869في عام 

 

 
 

 

 محطات هامة في تاريخ مدرسة الفرندز رام هللا

ربنوفم 4  

د يوجنهاية الربع الأول، لا  –المرحلة الثانوية 

 دوام.

 

نوفمبر 7و  6  

ينوالمعلم ياجتماعات الأهال –المرحلة الثانوية   

  

نوفمبر 15  

يوم   –عطلة )لا يوجد دوام لجميع الصفوف( 

 الاستقلال.

 

نوفمبر 16  

نهاية الثلث الأول، لا يوجد  –المرحلة الابتدائية 

 دوام.

   

 نوفمبر 20و  18

اجتماعات الأهالي  –المرحلة الابتدائية 

 والمعلمين.

 

نوفمبر 25  

ين.ورشة تمكين المعلم –دوام نصف يوم فقط     

 

ديسمبر 2   

عطلة )لا يوجد دوام لجميع الصفوف( يوم 

(متوقعالمولد النبوي الشريف )    

 

 

 

 مديرة المدرسة الابتدائية –فريدا خياط 

 ديسمبر 4-14 

 توزيع الشهادات. –المرحلة الابتدائية 

موعد الدفعة الثانية من الأقساط )صفوف 

10-12) 

موعد الدفعة الثالثة من الأقساط )صفوف 

 التاسع( –البستان 

 

المدرسة الابتدائية  –** المرحلة الابتدائية 

 صفوف الروضة حتى الخامس الابتدائي.

 

المدرسة الثانوية  –** المرحلة الثانوية 

 صفوف السادس حتى الثاني عشر.

د. غراهام لينارد ومديرة المدرسة 

 الابتدائية فريدا خياط

تاريخ برنامج التعليم 

المساند في مدرسة 

 الفرندز برام هللا

 
رئيسة قسم  –كتابة رنا مستكلم 

 التعليم المساند للمرحلة الأساسية

 

زهرة مختلفة عن كل طفل هو 

وجميع هذه الأزهار تجعل  ،أخرىال

 حديقة جميلة. عالمنامن 

 

 من القيم التي الدمج الحقيقيإن 

بغض النظر  تدعم حقوق الأطفال

منحهم عن قدراتهم المتنوعة بهدف 

لمشاركة بالنشاطات في الفرصة لل

 الطبيعية.البيئة 

 

برنامج التعليم  انطلق 1995في عام 

في مدرسة الفرندز برام هللا  اندالمس

البرنامج الفلسفة الشمولية  بنىوقد ت

. مدرستنا منذ ذلك الحين والادماج

هي الأولى والوحيدة التي اعتمدت 

هذا النهج على مر السنين وفي 

تطور البرنامج وخضم كل التحديات، 

في التعليم  ليصبح نموذجاً رائداً 

 في فلسطين. شموليال

 

، تم توسيع البرنامج 2004وفي عام 

ليشمل صفوف المرحلة العليا وتم 

تأسيس وحدة للتعليم المساند في 

يتكون حالياً،  حرم المدرسة الثانوية.

فريق دعم التعليم في كل من 

من موظفين  الحرميين المدرسيين

ل وحدة وستة وبوظيفة كاملة ومسؤ

 .ام كامل ومساعدمعلمين بدو

مدرس بدوام كامل. وبالإضافة إلى 

ذلك، هناك مساعدين فرديين في 

كل من الحرمين التي يتم دعمها من 

 خلال مساهمات الآباء والأمهات.

ذوي  تشجع المدرسة جميع الطلاب

على التقدم بطلب  الاحتياجات

. ومع ذلك، فإن لالتحاق بالبرنامجل

قبول الطلاب ذوي الاحتياجات 

قف على الشواغر في المدرسة يتو

وعلى قدرة المدرسة على تلبية 

 *احتياجات هؤلاء الأطفال.

 

د نهائية يتذكير بمواع

للتقديم لعدد من 

الجامعات الأمريكية 

 والكندية
 

أكتوبر 15، و 14، 1  

 التقديم المبكر لبعض الجامعات

 الفوج الأول للقبول –الأمريكية 

.المبكر لبعض الجامعات  

 

نوفمبر 10  

موعد الترشح للمنح الكندية لكل من 

بريتيش جامعة تورنتو وجامعة 

التقديم لترشيحات  د)مواعي  كولومبيا

 مدرسة الفرندز(

 

 ديسمبر 1

 التقديم المبكر لبعض الجامعات

ل الفوج الثاني للقبو –الأمريكية 

.المبكر لبعض الجامعات  

 

 

 

 

بالنسبة لجميع الجامعات الأمريكية 

يرجى التحقق من المواعيد الكندية: 

النهائية للتقديم للجامعات التي 

مواقعها على تودون التقدم إليها عبر 

 الإنترنت.

الجامعيزاوية الإرشاد   
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