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This yearbook was edited and produced in March 2020 during the worldwide outbreak of COVID-19 and 
while RFS was closed for more than a month, due to the state of emergency in Palestine.
Determined to give our students a good memory of this challenging year, the Yearbook Committee worked 
quickly from their own homes to make sure the book is finished. 
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أنشودة
المدرسة

SCHOOL ANTHEM

مدرسـة الـبـنـات فـي بـلـدة رام الله

ال زلـت مـأوى الـشـرف مبناه ما أحاله

ها نحن في مدرسة العلم برام الله
غاياتنـا العلـم وهـل يسعدنـا اآله

ها نحن في مدرسة العلم برام الله
غاياتنـا العلـم وهـل يسعدنـا اآله

ها نحن في مدرسة العلم برام الله
غاياتنـا العلـم وهـل يسعدنـا اآله

ها نحن في مدرسة العلم برام الله
غاياتنـا العلـم وهـل يسعدنـا اآله

أدامـهـا الله لـنـا مـا دامـت الـدنيا

نظفر فيها بالمنى من شرف المحيا

تـلـك لـنـا مـدرسـة سـاطعة األنوار

مـا هـي اال روضـة نـحـن بـهـا ازهـار

نـشـكـر فـيـهـا ربـنـا مـا فاته األفواه

مـن حـيـث قد هدينا فيها رعانا الله

نــشــيــد
روضة الفرندز

حلوة كتير وبحبها كتير روضة الفرندز أمل كبير
بلعب فيها وبتعلم بكتشف أشياء كتير 

فيها كتابي وألعابي ومعلمتي وأصحابي 
كل يوم بعرف إشي جديد 

بكون فرحان وسعيد
من قلبي فيها بضحك

ها ها ها ها ها ها ها 

بتسلّى بلعب ما بتعب 
موسيقى ورياضة وفن بشغلي دايماً بهتم 

كل يوم بتعلّم وبفهم كيف أصير إنسان أحسن
شكراً شكراً كتير راح أنجح وأصير كبير

حلوة كتير وبحبها كتير روضة الفرندز أمل كبير 

كلمات: ضحى المصري 
ألحان: عيسى الجلدة 
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Guided by Quaker principles and values, enriched by being in Palestine, and strengthened 
by collaboration within the school community and with external partnerships, Ramallah 
Friends School (RFS) offers children and youth with an academically rigorous, 
balanced, engaging and inclusive learning environment of the highest quality standard, 
every day.

We inspire our students to become a living expression of a spiritual life, and be in 
constant search for God in all human situations.  By doing so, we nurture confidence 
and intellectual curiosity through experiential learning and innovative application of 
knowledge and skills, enabling our students to become independent, adaptable but 
principled, socially responsible, and internationally-minded citizens.

RAMALLAH FRIENDS SCHOOL strives to be a leading educational institution in 
the Palestinian community. The Lower and Upper Schools were founded in 1869 and 
1901 respectively, for the purpose of offering Palestinian youth a rigorous program 
guided by Quaker principles.

Central to Quaker education is a vitality that comes from being a living expression 
of a religious life. A Friends School education seeks to promote a constant search for 
God to all human situations and to cultivate ethical, moral and spiritual values.

SCHOOL
MISSION
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QUAKER 
TESTIMONIES

Equality
Friends believe that 
every person is equally 
beloved by God, no 
matter what.

Peace
Friends b

elieve t
hat 

there is
 always a p

ath 

that br
ings peace, ju

stice, 

dignity an
d respect.

Community
Friends believe that we need 
each other, since each and 
every one of us is precious 
to our community.

Simplicity
Friends believe that 
the most important 
things in life aren’t 
things.

Integrity
Friends believe 
that our words and 
actions must reflect 
our truest selves.

Stewardship
Friends believe that all 
God’s gifts are entrusted 
to us for the sake of 
future generations.
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LETTER FROM
BOARD OF TRUSTEES
This year has been another successful year for Ramallah Friends School, filled with happy, achieving students.   
It is a blessing and a privilege to ensure our youngest children are able to start on a path to being caring and 
kind adults.  Children who grow in confidence with a school that encourages the  Quaker Values of Simplicity, 
Integrity, Peace, Equality, Community and Stewardship.

It is with these values entrusted to our children and community that we now face our next biggest challenge.   The 
pandemic spread of the Covid-19 virus has been a frightening time for many.   A virus spreading across the globe 
in 4 months, country boarders closing, airplanes grounded, public gatherings banned. The virus has early stage 
flu like symptoms, extremely dangerous for the elderly or those with existing health conditions due to possible 
respiratory failure. With no vaccination currently available, hospital resources easily overcome. Governments have 
instructed populations to use social distancing.  This has meant the closing of churches, schools, and restaurants.  
Extraordinary times.   

Here in Palestine the government reacted quickly to the threat to protect its fragile and at risk families and 
communities.  

Ramallah Friends School has been fortunate to have systems in place that enabled the change from on campus 
to off campus learning. So while our campuses are empty the education and learning continues. The small but 
determined IT department worked tirelessly to ensure our world standard Edunation worked for us to ensure 
that while apart we can continue to work together to ensure the students had connections with their teachers 
and that parents could monitor their progress.  The administration and teaching staff are committed to ensure 
that our students receive the best support possible, while so much is still up in the air.  

Good clear communication has been vital in the process, with all media platforms in full use to ensure parents 
and students alike had up to date information, from basic hand hygiene, to homework , to online classes.  

As we face this time of worry and stress for our families, school community and global community, we can still 
consider ourselves fortunate.  We are part of a community with strong leadership, and great teachers and support 
staff.  A parent body who has adjusted to the difficulty of having their children at home, while balancing work 
commitments.  I would like to take this opportunity to thank the parents for their flexibility and support of the 
teaching and administration community at this time.

Samer Shehadeh
Clerk of the Board of Trustees
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LETTER FROM
FRIENDS UNITED
MEETING
Friends,
 
It was my personal joy to be in Ramallah for the 150th Gala Celebration to honor Ramallah Friends School’s 
rich heritage and ongoing accomplishments. Each time I visit the campus I am reminded that RFS is more 
than a school.  For one and a half centuries, RFS has served as a beacon of hope to the Palestinian community 
and beyond. I am inspired by our students who embody an optimistic spirit and confidence that they will make 
the world a better place. I am blessed by our committed teachers and staff members who work sacrificially to 
empower our students by providing a quality education that is grounded in Quaker values. I am amazed by the 
dedication of the wider RFS community who generously give and passionately care for our school.

Words of sacred text remind people of hope that they shine like “a city on a hill that cannot be hidden.”  It is my 
prayer that Ramallah Friends School will continue to be that beacon of hope for the next 150 years.

Kindest Regards,
Kelly R. Kellum
Friends United Meeting
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It is my pleasure to write the foreword to the 2020 Ramallah Friends School (RFS) Yearbook. The contributions 
and the photographs in this magazine represent a slice of life at RFS.  It is a life which our students have a 
right to look back on with a sense of pride and a sense of belonging.  For some, this magazine will be the first in 
their collection, for others it will be the last.  For all it is a record for our community to enjoy and to reflect on.  

This year we completed our 150th celebrations with a community gala – a joyful expression of being part of a 
very special community.  Last year the community buried a time capsule which was again to be opened on the 
occasion of the 175th celebrations.  Filling a time capsule encourages us to think about the past but also the 
future.  Some of the items that the time capsule contains will speak to a future generation about life in Palestine 
and reflect on life here in Ramallah in 2019/20.  Others also reflect the hopes and dreams of what Palestine 
may be in the future.   

As I write this Foreword RFS is closed due to the COVID-19 virus.  Schools can be a lonely and empty place 
without students and teachers.  Although there is much work being done in the background keeping student 
learning ongoing through online teaching and assignments, we are working remotely.  We live in a time of 
uncertainty and we do not know how the future will look in the short or long term.  

In the history of RFS this is not the first time that the school community has lived through a time of uncertainty.  
Over the last century, the School has experienced Turkish, British, Jordanian, and Israeli occupation, world wars, 
and closures.  The school like Palestine itself has held steadfast.  We hold true to our mission and we have hope 
for the future.  We are RFS and we:

Realize Potential - Fulfill Dreams - Share Hope

To our 2020 graduates I give my congratulations.  You carry the hopes and dreams of your generation into the 
future.  The torch of leadership that was once entrusted to past graduates now passes to you.  You represent not 
only this school but the whole Palestinian community.  

Our students enjoy numerous advantages at RFS, but perhaps more important than any is the support they 
receive from staff, parents and friends of the school. Too often, we, and they, take it for granted. Thank you to 
all who have contributed to our students’ achievements and successes in 2019-20.  

Sincerely
Adrian Moody
Head of School

LETTER FROM THE 
HEAD OF SCHOOL
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يف عالٍم ُمتغّير..غريب

عندما ُطلب مني الكتابة للكتاب الّسنوي هذا العام، كّنا يف حالة »إعالن الطوارئ«، عقب انتشار فيروس كورونا- 
كوفيد 19، ولم نكن وحدنا يف هذا العالم من أعلن حالة الطوارئ، فبعد مرور أسابيع على انتشار هذا الوباء 
ول مغلقة على  باتت الغالبية العظمى من الّدول على سطح الكرة األرضية تعيش هذه احلالة، وباتت هذه الدُّ

غيرها. 

فالّدول التي وصلها الوباء بادرت كخطوٍة احترازيٍة أو استباقيٍة إلى إغالق حدودها البرّية واجلوّية مع غيرها 
ول، حتى بتنا يف حلظٍة أمام عالٍم منغلٍق على ذاته! ال رحالت طيران وال سياحة وال تنقل، ال بل ممنوع  من الدُّ
جمعات مهما كانت الُظروف؛ ال لفرٍح أو حلزٍن، فال وقت للمشاعر. ُألغيت العبادات يف دور العبادة، وأغلقت  التَّ
ت الّسياحة والّرحالت وكافة الّنشاطات والفعاليات، وُفرضت إجراءاٌت  مؤسسات تعليمّية وغير تعليمّية، وُشلَّ
بالعزل الّصحي آلالٍف وآالٍف من األفراد، وُبِدَء العمُل على خلق بدائل لكّل ما هو متعارٌف ومتعامٌل به، وأصبح 
أو حتى على  الّدول،  العالم سواء على مستوى  اكتنف هذا  انقالبًا غير مسبوٍق  وكأنَّ  غيير،  للتَّ إشارة  هنالك 
مستوى منط حياة األفراد اليومي، حتى بتنا نشهد سلوكًا متغيرًا يف العادات اليومية، إْن كان على صعيد منط 
قايّف، أو الّصحّي أو حّتى الّسياسّي، وحتى على صعيد الفرد الّشخصي من  احلياة االجتماعّي أو الّدينّي أو الثَّ

ناحية حركته وممارساته الّسلوكّية اخلاصة.

انتشاُر وباٍء بهذه الّصورة، وخلُق تغييٍر يف منط احلياة ملاليني البشر بظرِف فترٍة زمنيٍة قصيرة؛ هو إشارة ما إلى 
طبيعة اإلنسان التي مهما بلغت عظمتها، تنحني وترضخ إلرادة احلياة والبقاء يف مواجهِة األخطار احملِدقة، 
وأمام حياة وبقاء؛ يبقى األمل بإرادة خالق الكون هي األقوى، وهي األقدر على تبديل األمور وتغيير الواقع من 
حِب على نشر اخليِر كما تلتقي على ذلك  حاٍل إلى آخر، فنرى فيه عظًة لكي تعمل البشرّيُة جمعاء يف أوقات الرَّ

نا نركُن يف هذا العالم بسالٍم وطمأنينة. دة، علَّ يف أوقات الشِّ

فريدا دحدح خياط

LETTER FROM
THE PRINCIPAL



It is an honor and privilege to serve as the Deputy Principal of RFS Lower School. It is a privilege to be a part 
of a community in which parents, staff and students genuinely care for each other, and strive to build a positive 
relationship that supports the academic and social and emotional growth of each of its members.  

I am grateful when I see our staff, which, as usual, goes beyond the call of duty to provide whatever is necessary 
to add to our students’ already rich school experience even when it is distance learning. That experience could 
not occur without the endless energy, skills and devotion of the RFS Lower staff.  Thanks and well done to an 
incredible group of professionals.

When I see our students getting involved in the large number of extra-curricular activities that we offer, in 
addition to the quality teaching and learning that goes on across our school as well, I feel very proud. I am grateful 
for your joy, astute insights and amazing talents. You keep me laughing and youthful. 

Best wishes to our fifth graders, and farewell, I will miss you greatly. 

When I see our volunteering parents who were wonderful and productive throughout the school year, I cannot 
thank you enough for what you do, your efforts and dedication are priceless!

Our unity as a school community and our dedication in working together proves that every student is valued and 
worthy of our best efforts every day, as together we prepare our students to be lifelong learners and reach their 
academic potential. 

Adele Jaraiseh Eid
Lower School Deputy Principal

LETTER FROM 
LOWER SCHOOL 
DEPUTY PRINCIPAL
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أحبائي،

التي  الوسيلة  فاللعب هو  املتميزة،  برزت وطورت منوكم وكونت شخصيتكم  التي  األدوار  أهم  اللعب من  لعل 
تعبرون بها عن ذاتكم وتطورون فيها مهاراتكم احلركية ومواهبكم وقدراتكم الكامنة وعالقاتكم االجتماعية 
وتكتشفون معها كل جديد، إذ أنكم تكتسبون مهارات املشاركة والتعاون وتكوين العالقات االجتماعية. كما أنكم 

تتعلمون النظام ملا يف اللعب من أصول وقواعد.

أحبائي،

ألعبوا بقدر ما تستطيعون، فمع اللعب ومن خالل اللعب تكتسبون مهارات جديدة، تخففون من خجلكم، تقوي 
شخصيتكم وتزيد ثقتكم بأنفسكم، كما وتزيد حبكم ملا هو حولكم وانتماءكم للمكان الذي تلعبون فيه.

أخبروا معلميكم أنهم سيتعرفون عليكم أكثر وعلى قدراتكم ومميزاتكم ومهاراتكم من خالل اللعب واألنشطة 
التي يقدمونها لكم.

أخبروا أهاليكم أنهم ومبشاركتكم أللعابكم يؤثرون على منوكم وتطوركم بشكل إيجابي، وبالتالي تعزز وتقوى 
الثقة واحملبة بينكم.

أحبائي،

أخبروا العالم أجمعه أنكم أنتم أنفسكم معلمون، تستطيعون تعليم الكبار الفرح دون سبب، واالنشغال الدائم 
بشيء ما، وطلب ما يريدونه بكل إصرار وقوة.

رنيم خوري
مديرة الروضة

KG HEAD 
LETTER
“We don’t stop playing because 
we grow old; we grow old 
because we stop playing.” 
George Bernard Shaw
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LETTER FROM PARENT 
TEACHER ASSOCIATION

"يقولون الظروف أقوى ونحن نقول اإلصرار والتصميم أقوى"

بناتنا وأبناؤنا الطلبة،

عام دراسي َمر وبقي لنا منه ذكريات جميلة وحلظات حفظت مكانها يف الوجدان، ذكريات وحلظات لهفة طالبنا بداية العام وعنايتهم بكتب وأوراق مدرسية ينهلون منها 
العلم واملعرفة، وذكريات وحلظات تعب الساعات التي قضاها أفراد الطاقم التدريسي لتحضير درس أو جتهيز المتحان، وذكريات وحلظات احلب وبريق السعادة يف العيون 
الفخورة ألهل حلظة تقدمي مشروع مدرسي وانتقال أبنائهم من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وعام مدرسي جديد يأتي ويف ثناياه طموحات كبيرة وآمال واسعة أساسها اجلد 
واإلجتهاد، وعمادها طلبتنا باعتبارهم روح شباب هذا املجتمع وهذا الوطن، وال يكون هذا املستقبل وهذا االمل حقيقة واقعة اال ببذل اجلهد والعمل على تطوير الذات 

الفردية واجلماعية مبا يناسب العصر اجلديد ويسلح أبنائنا باملعرفة خلوض التحديات والصعوبات. 

أعزاؤنا اخلريجات واخلريجني،

هذه رسالة لكم ابناءنا لتكونوا أقوى من اي ظروف قد تواجهكم يف حياتكم بعد التخرج وانهاء املرحلة املدرسية، باالصرار والتصميم تصلون إلى مبتغاكم، لقد تعبتم كثيرًا 
وسهرمت أكثر لتصلوا إلى ما أنتم عليه االن وما زال أمامكم عمر جميل تأخذون معكم فيه كل القيم واألخالق والعلم الذي تسلحتم به من مدرسيكم ومدرستكم وأهلكم. 

أنتم مناط األمل يف بث الروح اإليجابية وتغيير الواقع السلبي الذي نعيشه هذه األيام، وال يكون ذلك إال بإميانكم العميق بقيم املواطنة الصاحلة، وتعزيز هويتكم الوطنية 
املبنية على العدالة والتسامح والعزة، مما ميكنكم من حمل هذا الوطن إلى زمن أجمل، ورفع بنيانه على أساس من العلم واملعرفة، وطن بوصلته القدس وحدوده الكرامة وال 

سقف فيه للحرية. لغته ترانيم للسالم واحملبة وعقيدته األمل واألمان. وبلحن نشيد شاعر الشباب الفلسطيني متيم البرغوثي:

ما أظلم الزمان أضاؤوا كَلّ يا جنوًما متشي على قدميها 
عند إبرام أمركم وكالُء  ال يحْل بينكُم وبني هواكم   

أعزاؤنا أعضاء الهيئة التدريسية،

كلنا ثقة أنكم تؤمنون معنا، يف ظل الظروف التي نعيشها واملتغيرات الكثيرة التي تأخذ مسارها وحتاول أن تفرض وقائع جديدة يف بالدنا وعلى حياتنا، إن الثابت الوحيد 
الذي ال يتغير هو حبنا لوطننا وأملنا مبستقبل أفضل وغد أجمل ألجيالنا القادمة. ال نستطيع أن نصبح ما نريد ببقائنا على ما نحن عليه، نوصيكم بأن تبقى الرسالة 
هي »املستقبل للشباب واألمل بالشباب«، أنتم املؤمتنون على طلبتنا روح الشباب لهذا الوطن، لكم منا كل التحية والتقدير واألمل يف أن تكون مصلحة أبناءكم / أبناءنا هي 

البوصلة للقادم من األيام، وأن يبقى دوركم كما كان دومًا يف إعداد اجليل القادم الذي سيحمل الراية وميضي بحلمنا نحو االستقالل واحلرية. 

وهنا نذكركم بشاعر فلسطني ابراهيم طوقان وتوصيته بالعناية بالشباب، فتغنى قائال:

واإلجتهاد للعلى نهج مبني مجد البالد بالشباب العاملني   
عز الوطن مدى السنني هبوا إذن وأجنوا الثمن   

سر الوجود فيه نسود يف العاملني إن العمل يحيي األمل   



Our Learning Support Department was implemented adopting an 
inclusive philosophy. Our school sees inclusive education as an integral 
part in raising standards. We feel that a successful inclusive school 
must, above all, provide a caring and trusting environment.

The adoption of such a philosophy takes into consideration the limited resources available at school. 

Today our school is proud to celebrate diversity by the inclusion of students within its school community, whose 
needs range from learning difficulties (dyslexia, dyspraxia, ADD, ADHD)  physical difficulties (Cerebral Palsy), 
mild hearing impairment, neurosensory disorders (developmental delay) (speech and language delay), Autistic 
Spectrum disorders, William’s Syndrome, Down Syndrome. 

Rana Toubassi Mustaklem
Head of Learning Support Department
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LEARNING SUPPORT 
DEPARTMENT

INCLUSION

Knowing and
Understanding 

needs of all pupils 

NO child
is excluded

We are all
special but the same

time different

Education
Is for all

More than
a policy

Everyone
is equal

About the needs of the
whole community Providing flexible

learningIt is about
removing barriers

No child should be excluded
from his right of education

Everybody’s

responsibility

Celebrating 
diversity and 
individuality

Valuing 
everyone
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Community
Head of School Office

Lower School Administration
Project & Facilities Management

Finance & Human Resources
Communications Department

Support Team
Teachers

Staff Here & There
Volunteers
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HEAD OF SCHOOL OFFICE

Adrian Moody
Head of School

Joumana Thalji
Administrative Assistant to the 

Head of School and Financial Aid 
Coordinator

Salim Zughayer
IT Manager

LOWER SCHOOL ADMINISTRATION

Frieda Khayat
Lower School Principal

Adele Jaraiseh Eid
Lower School Deputy Principal

Ranim Qumqam
KG Head

Samia Rafidi
Office Manager

Hadeel Qawas
Administrative Secretary

Manal Qanzua'a
Administrative Assistant
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COMMUNICATIONS 
DEPARTMENT

PROJECT & 
FACILITIES 

MANAGEMENT

Besan Jaawan
Development & Communications 

Manager

Lama Murra
Communications & Alumni Relations 

Officer

Mohamed Daoud
Graphic Designer

FINANCE 
& HUMAN 

RESOURCES

Diana Khoury
Chief Accountant

Inas Jibril
Deputy Chief Accountant

Nafez Alkoni
Finance & Human

Resources Manager

Ahmad Anbar
Accountant

Lamis Abunahleh
Human Resources Officer

Sama Nasser
Treasurer

Alaa' Barghouti
Human Resources and

Accounting Coordinator

Amal Abu Nimreh
Facilities Management Engineer

Farhat Muhawi
Facilities & Projects Development 

Manager

Hilal Sabaneh
Facilities & Projects Engineer
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SUPPORT TEAM

Ahmad Mizher Haneen Hasan Hatem Bdair Imad Dagher

Inshirah Loulou Ola Zahaweh Sabria Zaid Saeda Makho

Sakher Jildeh Shireen Boshieh Wafa Khalawi Yacoub Abu Dayeh
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5th Grade

4th Grade

Maha Atallah Marline Mrebe Narmeen Dabbas

Rose Hilaneh Rula Al-Hayek Sabira Abu Nassar

TEACHERS

Fareeda Abdallah Georgina Bosheh Huwaida Imseih
Fifth Grade Assistant

Maison Elian Noura Makhlouf
Grade Level Head Teacher

Fourth Grade Assistant

Grade Level Head Teacher
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3rd Grade

2nd Grade

Jumana Khayyat Lamis Farraj Maisa Sandoka

Nabila Banda Saffiyeh Awad

Salwa Al Ahwal Wafa Nimer Wala Dawod

TEACHERS

Dima Akkawi Hadeel Barghouthi Jackline Khalaf
Grade Level Head Teacher Third Grade Assistant

Second Grade Assistant Grade Level Head Teacher Second Grade Assistant
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1st Grade

Daycare

Christine Izz Lilian Afdella Nancy Shaheen

Nancy Ziadeh Rita Musarsa Yasmine Al-Ejel

TEACHERS

Ghadeer Rizek Maisoun Obeid Nariman Tanous
Grade Level Head Teacher

Nisreen Abu Ayyash Tala Farah
First Grade Assistant
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Amal Abdelnour Amal Shabaneh Amanda Khalaf

Ghada Habash Hanan Fawadleh Hiba Mousa

Anita Charlie Eliana Younis Eva Bajali

Jowana Rayan Lina Bsharyieh Mai Jayousi

 Kindergarten 

TEACHERS

Assistant Assistant

Assistant
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 Kindergarten 
Learning 
Support

Amana Fawadleh Arlette Kaoud Hanan Attal

Rola Noubani Salma Judeh

Rana Mustaklem Rene Tayeh Roula El Khoury

TEACHERS

Maram Beshari Nadine Burbar Raneen Abdelrahim
Assistant Assistant Assistant

Head of Learning Support
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TEACHERS

English

Sports

Counselors 

Joviana Abdelnour Lama Hammad Linda Khalaf

Hiba As'ad Qais Qatamesh Saad Aldeen Rasas

Khaled Abu Saber Layan Derini Tareq Matar

Reem DajaniManar Hmeidan Rana Zaibak Silvia Mustaklem Sireen Quwar
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TEACHERS

Music

Issa Jildeh Mona Ibrahim

Mohammad Nafe

Art

Haneen Rayan Tatyana Abdelkader

Multimedia

Computer

Nadine HajAbed Robou Radwan

IT Support
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TEACHERS

After 
School 

Programs 
Coordinator 

Rola Abu Al Homos

PYP 
Coordinator

Sandy Halteh

Nurse

Sawsan Hamarsheh
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VOLUNTEERS

Noor
Sarsar

Sandy 
Aburdeneh

Shireen
Izz

Rana
Khairi 

Arabella 
Kailani

Georgette 
Asbah
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Abdulrahman Arafat

مدرسة الفرندز هي 

مدرسٌة جميلٌة أقضي 

فيها معظم أوقاتي. 

أحب أن ألعب فيها مع 

أصدقائي كرة القدم 

وأحب حصص الرياضة. 
أحب معلماتي. 

Alma Ghozzi

كيف أنساكي 

مدرستي، دخلتك وأنا 

عمري 4 سنوات وها 

أنا ذا عمري 10 سنوات، 

دخلتك ال أعرف الكالم 

وها أنا ذا أكتب الجمل 

والفقرات وأنطلق 

بكلماتي ألعبر لك عن 

حبي وإخالصي يامن 

علمتني معنى اإلخالص 
واالنتماء.

Aleen Karam

The character trait  th
at 

best  describes me is 

HELPFUL. I love to 

assist everyone, especially 

my family, teachers and 

friends. It gives me a 

great feeling to be a 

helpful person in life, and 

I wish everybody can be
 

helpful and kind in life. 

Being helpful is the best!

Alma Shawa

Everyone has a special 

character trait that s
uits 

their personality. I’ve 

been told that I am a very 

ENTHUSIASTIC person, 

and I believe it’s tru
e.  

Being enthusiastic means 

to have great passion and 

strong interest for the 

things you do in life. I 

love to keep trying the 

things I love doing!
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Francois Albina

موهبتي هي العود 

هي آلة موسيقية 

فلسطينية وأنا أحب 

عزف معزوفاتها 

الطيبة، وأنا أعزف 

منذ أربع سنوات، أحب 

النشاز واإليقاع الذي 

يصدر من العود.

Alqasem Deek

I believe my character 

trait is PEACE.  I 

love nature and 

meditation. Meditation 

helps us to relax and 

have peace of mind.

Ibrahim Muzaffar

في أول يوم لي في 

المدرسة في الصف 

األول، معلماتي 

وزمالئي استقبلوني 

بحرارة. َغرزت فيي 

مدرستي مالمح 

ومواقف التعلم.

نجحت في الصفوف 

بسبب جهد معلماتي 

الكبير في تعليمي، 

فهكذا حققُت ما أطمح 
عليه.

Catherina Stephan

أنا أحب الرسم وألون 

وأحب حصة الفن، أكثر 

لون أحبه هو األصفر 

فأحب أساعد اآلخرين  

مثل : عائلتي وأخواني 

وأصحابي وأحب أن 

أكتب القصص وأحب 

القراءة عندما أكبر أحب 

أن أكون ُمصممة أزياء.

Hala Samour

لوال مدرستي ما تعلمُت الكثير من 

اللغات وأصبح عندي معاني ومفردت 

لبقة وجميلة بفضل معلماتي ولوال 

مدرستي ما تعلمت الفن وكيفية 

احتراف الفن وأيضًا ما تعلمت عن 

األجهزة والبرامج. أيضًا لوال مدرستي 

ما تعلمت الموسيقى وكيفية حل 

المشاكل دون بكاء أو صراخ. وما 

تعلمت ألعاب رياضية جيدة وهذا كله 

بفضل معلماتي لذا أشكر كل معلم 

ومعلمة ساعدوني على تعلم أحسن 

المبادىء والقيم حتى نضوجي.

Andre Kort

Last year, I went 

hiking with my family 

and friends in the 

Jerusalem mountains.  

We woke up early 

in the morning to go 

hiking before the sun 

rises. I was HAPPY 

walking in nature to 

smell fresh air.

Jude Ghosheh

In my opinion, I confess that 

I am pretty GENEROUS. 

Do you know my name and 

the meaning of my name?  It’s 

Jude! Jude means  generous!! 

I love giving and sharing my 

things with people.  I don’t do it 

so people can thank me, I do it 

because I love to.  I like people 

to think of me and remember me 

as a kind and generous person.

Dina Awad

نحن كطالب مدرسة يجب أن 

نستمتع ونعيش طفولتنا 

بجمال أن نقدر معلماتنا 

ومعلمينا ونحترمهم  وأن 

نعامل أصدقائنا بمحبة 

فهذه األيام في المدرسة 

ثمينة وسوف تظل ذكرة  

لنا فيجب أن نترك أثر جميل 

لنتذكر ذكريات جميلة.
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Malak Jaber

I am the kind of person 

that is light-hearted. 

When people cry, I cry too. 

When people get happy, I 

get happy too. I like to see 

everyone happy. I try to 

make everybody happy, and 

try to make them feel that 

everyone loves them. As 

you can see, I am a very 

light-hearted person. 

Laith Abuyousef

I chose TALENTED 

as the trait that 

best describes me. 

I am a good soccer 

player, but without 

my friend’s efforts I 

cannot show my talent. 

I love my talent, and I 

will always love it!

Nada Jaawan

Being a RELIABLE 

person means being 

trusted or being 

depended on. You can 

always rely on me for a 

lot of things like keeping 

secrets confidential, 

helping with anything I 

can, remembering things 

and much more.  Clearly, 

I am a really reliable 

person!

Mahmoud Abufarha

مدرستي الحبيبة، 

معلماتي الغاليات 

ومعلميني األعزاء سأشتاق 

لكم كثيرًا بعد نهاية السنة 

األخيرة. سنواٌت جميلة 

مضت وتعلمُت فيها 

الكثير، وفرحُت ولعبُت مع 

أصدقائي األعزاء.

Mohammad Yamen Maraqa

هوايتي المفضلة هي كرة 

القدم، ومدرستي تساعدني 

في تحقيق وتنمية هذه 

الموهبة عن طريق تنظيم 

دوري كرة القدم كل عام بين 

الصفوف المختلفة. وهذا 

ينفعني على بداية الطريق 

لتحقيق حلمي وأصبح العبًا 
مشهورًا. 

Lilian Jildeh

مدرسة الفرندز هي من 

أجمل المدارس، وأنا فرحة 

كثيرًا ألن فيها أحسن 

معلمات ومدراء ونحن 

اآلن كصفوف خامس نودع 

هذه المدرسة ونتركها 

لألجيال القادمة وأتمنى 

أن يقضوا فيها أجمل 

األوقات كما نحن قضينا 

في مدرستي العزيزة 

العريقة ونحن سنشتاق 
لها جدًا.

Nour Joubran

شعوري سعيد وحزين 

في نفس الوقت، سعيدة 

ألنني كبرُت وسأرتفع إلى 

مدرسة الفرندز للبنين، 

وأنا حزينة ألنني سأترك 

معلماتي ومدرستي 

والمكان الجميل الذي 

كبرت فيه، وأنا أشكر جميع 

معلماتي الذين رافقوني 

من صف بستان لحد اآلن، 

و سأشتاق لكم كثيرًا.  

Majeed Maayah

كل واحد في هذا العالم 

له موهبة، أنا موهبتي 

هي كرة القدم ألنني 

أفتخر بلعبي وعندما أكون 

ألعب أفرح مع أصدقائي، 

وأهم شيء أن عائلتي 

تشجعني بموهبتي وأنا 

دائمًا أشكرهم ألنهم هم 

الذين شجعوني أللعب 
كرة القدم.
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Waseem Hidmi

Let’s travel to a 

humorous world. 

Wasim Hidmi is a 

HUMOROUS person.

He always  asks 

humorous jokes such 

as: What’s red on the 

inside and green on 

the outside? Oh, it’s 

not a watermelon, it’s 

a salad!

Omar Totah

أحب مدرستي ومعلماتي 

ألنهم يعلموني كل 

شيء وأيضًا يعملوا 

جاهدًا لتعليمي وألصبح 

أفضل وأصبح معلم أو 

مدير هذه المدرسة.

Yaqoub Mustaklem

Traits are characterist
ics 

that make people special 

and distinguish them from 

one another.  These traits 

make us who we are. I think 

HUMOROUS describes me 

well. I am funny because I make 

people laugh. When my friends 

are sad, I tell jokes to make them 

feel better. It’s nice 
to have a 

trait to distinguish us, but it’s 

more important to have friend
s 

who see these traits in
 us!

Tia Issaid

A lot of you know that I 

am SENSITIVE.  I cry 

about everything, and I am 

always shy from everything. 

Sometimes, when I can’t cry 

from the outside, I really cry 

hard from the inside.  I always 

lock things in my heart, and I 

am always looking for the key. 

Although sensitive people may 

suffer, they are the kindest 

and warm-hearted people in 

today’s world.

Waseem Qanzu’a

ما أجملك يا مدرستي 

كم لعبت في مالعبك 

الخضراء ودرست في 

صفوفك الجميلة 

وتعلمت الكثير من 
معلماتي فقد 

علموني العلم واألدب 

واالحترام والتسامح.

Teya Hadeed

Why do I feel special? Is it 

because I am a thoughtful 

and a helpful person, or is 

it because I am a talented 

musician and a skilled 

pianist as everybody s
ays?  

Each one of us is gifted 

with  special traits that 

distinguish us.  With hard 

work, patience and love you 

can accomplish a lot.  Be all 

you can be, be yourself!

Yasmine Ali

Every person in the world 

has a character trait 
that 

makes them special.

Certainly, I have sever
al 

character traits but there is 

one that best describ
es me, 

PATIENT! Being patient 

is crucial. To me, being 

patient is doing what you 

have to do and not qu
itting 

until you reach your goal.

Ward Hamad

المدرسة بالنسبة لي هي بيتي 

الثاني ومعلماتي مثل أمي 

يريدون مصلحتي، وأوالد وبنات 

صفي مثل إخواني وأخواتي، 

وهي أيضًا المكان الذي أطور فيه 

نفسي وأختبر مواهبي. عندما 

ألعب مع أصدقائي في الساحات 

أشعر بشعور جميل يصعب وصفه 

هذه اخر سنة لي بالمدرسة 

أتمنى أن تكون السنة القادمة 

أفضل لجميع طالب صفي.
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Abdelrazzaq Salhi

إن مدرستنا مميزة ومعروفة 

بنظافتها واهتماماتها بالبيئة، 

تفوز بجائزة من البلدية  كل 

سنة، ونقوم بعمل مسرحية 

مخصصة عن النظافة وتعرضه 

لنا. في الفرص يمكنك التطوع 

مع أصدقاء وتنظف الساحات 

والمالعب والصفوف علينا 

جميعًا الحفاظ على النظافة، 

فإذا خسرناها سوف نخسر 
تميزنا.

Adam Hammad

Why is CONFIDENCE 

so important? Confidence 

is a trait that all 

humans wish for. I have 

confidence in my bag all 

night and all day. There 

was a little boy named 

Adam.  People didn’t call 

him Adam, they called him 

Tarzan! Everybody loved 

him because he had so 

much confidence!

Abedkader Hijab

أريد أن أحدثكم عن عائلتي 

الصغيرة، أبي أمي وأنا 

"عبود"، واختي مايا، نعم 

نحن عائلة صغيرة ولكن 

عالم كبير من الحب وحضن 

ممتلئ باالبتسامات 

والكلمات واألسرار والفرح 

والدعم العائلي. هي 
أغلى ما أملك.

Emile Massad

أنا اعشق السباحة 

فهي ُتسعد االنسان 

وأنا أمارسها باستمرار 

منذ أربع سنوات 

كنت أسبح و تعلمت 
السباحة.
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Khaled Aburub

التنمر مشكلة يتعرض 

لها الكثير من األطفال 

وخاصة في المدارس. 

التنمر يمكن أن يؤدي 

إلى أذى جسدي 

ونفسي يستمر 

لسنوات عديدة. لذلك 

وضعت مدرستي 

قوانين شديدة لمنع 

التنمر فيها. يجب أن 

نحارب التنمر بقوة 

ونتعاون جميعًا إليقاف 

هذه الظاهرة العنيفة.

Faris Musallam

I believe I have many 

character traits.like being 

serious, dedicated and 

determined.  I mostly find 

myself as a CARING person 

because I care a lot. I care
 

about everything. If someone 

gets sad, I care. If som
eone 

is bullied, I care.  Caring 

is what makes me happy. I 

guess caring is my cup of tea 

and I am proud of it!

Leen Onnab

أنا في الصف الخامس 

وأشعر بالسعادة 

والفرح في مدرستي.

Jeena Abualkheir

I thought about many 

character traits that 
would 

describe me, but there is 

only one that is just perfect 

for me. RESPONSIBLE. 

Being responsible drags 

many other traits along
 with 

it such as being helpful, 

reliable and confiden
t.  I 

like being responsible, but 

sometimes it tires me a lot.

Laith Shaikh

أحب ما أعمله وعندما 

أحب ما أعمله أكون 

األفضل فيه، وأنا أؤمن 

أن الثقة أساس النجاح 

فمن وثق وصل إلى 
ما يريد.

Grace Ziadeh

Every person should 

BELIEVE in herself. One 

day, my family and I went 

to a house in Jericho. 

I taught myself how to 

swim without floaters. 

Everyone should fight for 

what she believes in a
nd 

should believe she could do 

anything. Just believing is 

power.

Leen Ziadeh

الصداقة ثمينة جدًا، 

لقد كونت العديد من 

األصدقاء بالصف. ونحن 

مقربون ومثل العائلة، 

نغني ونلعب ونفرح 

ونحزن معًا منذ طفولتنا 
ونحن مع بعض، 

وأتمنى أن نظل دائمًا 
أوفياء.

Juman Musallam

Hmmm...am I humorous or 

am I dedicated? Actually.  

I think I am definitely 

HUMOROUS.  Humorous 

means to make other people 

laugh out loud! LOL! When 

I sit with my friends and 

family and happen to say 

something funny, my mom, 

dad and brother burst into 

laughter and asked me, 

“Where did this come from? 

You are such a hilarious 

girl!!”
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Melissa Musleh

I have many character traits 

that I can describe m
yself.  I 

am very energetic, helpful, 

kind, appreciative, and talente
d. 

The character trait tha
t 

best describes me is being 

THANKFUL. 
I am thankful to God for giving 

me good health and good looks. 

I am thankful for the great 

parents he gave me. Think 

about your life and think about 

how thankful you .

Lord Abuhadid

I am HELPFUL 

Lourd.  We must 

help the poor people, 

Helping others gives 

us happiness and 

blessings.  No one 

will lose anything 

in helping others. 

Helping is a good 

habit. Anyone agree 

with me?

Nardeen Natour

SOPHISTICATED 

is the best character
 

that describes me. I 

like to learn about 

new things.  When 

I grow up, I’d like 

to go to places full 

of information about 

things I’ve never heard 

about before. I love 

learning!

Marc Zaibak

وداعًا يا مدرستي، وداعًا 

يا معلماتي. سأنتقل 

األن لمرحلة أخرى من 

حياتي بانتقالي للمدرسة 

الوسطى بعد أن تركت 

مدرستي األساسية 

أجمل الذكريات مع أجمل 

المعلمين والمعلمات 

سأشتاق لكل ما فيها 

وسأحمل ذكرياتي فيها 
إلى األبد.

Mira Zaher

أحب مدرستي ومعلماتي 

وهذه السنة كانت السنة 

األخيرة لي في مدرسة 

الفرندز األساسية سوف 

أشتاق لمدرستي 

ومعلماتي بعد أن أذهب 

إلى المدرسة الثانوية التي 

سوف ألتقي  بها بمعلمات 

جديدات وأصدقاء جدد، 

أنا متحمسة جدا للذهاب 

للمدرسة الثانوية.

Luay Washaha

I am a 
RESPONSIBLE 

person.  I am able to 

make decisions. I seek 

to improve myself and 

help others.  I don’t 

make excuses for my 

actions, and I don’t 

blame others when 

things go wrong.

Natalie Ghawi

I believe the characte
r trait 

that best describes m
e is 

DEDICATED! That means 

if I have homework or 

anything else, I won’t leave 

it until it’s completely done 

in a perfect way. I believe 

everyone should be dedicated 

to his work.  My mother 

always tells me that if 

something is worth doing, it’s 

worth doing it right!

Maya Barghouti

أعشق الموسيقى والغناء 

فهما غذاء للعقل والروح، 

كلما مارستها أشعر أنهما 

جناحان أحلق بهما في 

الفضاء لهذا أتدرب على 

عزف البيانو وبعد كل درس 

يزداد اشتياقي للدرس 

الذي يليه. أعشق الغناء 

وأدرب صوتي كل يوم أن 

أتقن العزف والغناء وهذه 

أمنيتي التي أسعى وأعمل 
على تحقيقها.
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Tareq Badarneh

عالقتي بأختي الصغيرة 

مميزة دائما. أهتم بها 

فهي بحاجة رعايتي 

واهتمامي. هي دائما 

تحب أن نعمل نشاطات 

كثيرة معا كاللعب 

ومشاهدة التلفاز. أحب 

أن أراها سعيدة وأحب 

شكل شعرها األحمر.

Omar Othman

األخوة هم جدران حياتك 

فيبنوها بالسعادة األبدية 

التي ال تنتهي، فإن 

هدمنا الجدران ستهدم 

السعادة التي يوزعها 

اإلخوان علينا، وفي بعض 

األحيان يمكن أن نختلف 

معهم فهم مثل  المسك 

الفواح يظل معلق طيلة 

الحياة. أعلم بعض الناس 

ال يريدون األخوان فيجب 

أن يعلموا بأنهم ال يرون 
سعادة الحياة.

Xein Hosari

I have a lot of positive 

and negative character 

traits.  I might not 

be patient, but I am 

KIND.
Do you know that a 

single act of kindness 

throws out roots in 

all direction and then
 

the roots spring up to 

make new trees?

Sameer Hanoot

موهبتي هي لعب كرة 

القدم ألنها تمنحني 

اللياقة والحيوية وهي 

تفيد في تخفيض التوتر 

وتمنحني السعادة.

Tolay Badran

Each of us has good and bad 

traits.that identify u
s. I am 

Tolay, the RELIABLE girl.  

This means others trust me 

to behave well and work hard. 

On a school morning, I get 

up by myself and prepare for 

school. After school, I do all m
y 

homework by myself. Each day 

life teaches a new lesson which 

adds character to us.

Qosai Khalili

You might be asking 

why my character trait 

is ENERGETIC? When 

I wake up for school, I 

have so much energy to 

start my day.  It’s like 

I absorbed two cups 

of coffee. Energetic is 

sometimes a bad thing 

since you can’t sleep 

because of all that 

energy.

Silina Natour

لكل منا هواية مختلفة، 

والهوايات جميلٌة ومدهشة 

واليوم سأحدثكم عن 

هوايتي الجميلة وهي 

هواية الرسم. هواية 

الرسم هوايٌة جميلٌة وكل 

من يجربها يحبها كثيرًا 

وأنا أحب هذه الهواية منذ 

الصغر وبالتأكيد أنا مبدعٌة 

فيها. للرسم خطوات كثيرة 

ولكن هذه الهواية هواية 
جميلة.
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Abdalla Al-Tarifi

هوايتي كرة القدم, أمارس 

كرة القدم في نادي مع 

أصدقائي وأقربائي. هذه 

اللعبة تجمع جميع البشر  

لسبب واحد هو لتشجيع 

فريقهم المفضل. هنالَك 

تقريبًا 250 مليون شخص 

يلعُب كرَة القدم حوَل العالم.

Ahmad Ashwa

A character trait is a 

value that someone has.  

There are positive and 

negative character traits
. 

I consider myself as being 

ENERGETIC. I love to 

play all the time, and I 

jump a lot.  But it’s not 

good to always have this 

energy all the time since 

it could distract me.

Adam Mimi

 مرحبًا اسمي 
آدم الميمي 

البالغ من العمر 

10 سنوات، أحب 

لعب كرة القدم و 

العزف علي آلة 

الجيتار، من أفضل 
أصدقائي هم 
صليبا و سامر.

Anton Issa

أتمنى أن أحصل على 

كلب في الصيف، و أذهب 

إلى تركيا و أسبح في 

البركة و أريد أن آكل 

البوظة و أسبح في البحر.
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Fares Shaltaf

I always love people to 

describe me with the 

character trait HELPFUL. 

Helpful means to help 

someone. If you help others, 

you are going to live a 

positive life. I hope you 

are helpful and care about 

others’ feelings.  When you 

help others, you make their 

day happy and you are also 

happy.

Basel Saba

Many people in the world 

are STRONG.  I consider 

myself very strong. I am light 

in weight, healthy, have good 

muscles and I can do ha
rd 

physical work.  To be strong, 

you have to go to the gym, 

run, and play different sports. 

Being strong does not only 

mean physical strength. I am 

confident and determ
ined. I 

have a strong personality. 

Stay strong!

Jenna Stephan

There are many kinds of 

character traits that 
describe 

people. HELPFUL means to be 

kind, sweet, thoughtful, helpful, 

friendly and supportive. One 

character trait that I
 definitely 

have is helpful.  I consider myself 

helpful for many reasons such as 

helping my mom with dishes and 

helping her with my brother. I 

hope everyone can be he
lpful to 

me and to others.

Celiena Dawabshah

The character traits th
at 

best describe me are 

ENERGETIC and talented. 

My mom says that my energy 

flows through the air. I 

practice gymnastics two 

times a week. I never give 

up when I try new things. I 

always face adventures head 

on, especially when I travel 

to interesting places, such as 

Malaysia, Dubai and Turkey.

Hassan Abushalbak

أنا أحب أوالد صفي 

خصوصًا فارس و نضال 

و عبدالله، و آدم و 

سيف بدري، باسل و 

ورد، أصدقائي دائمًا 
يدافعون عني.

Bashar Nour

In my point of view, the best 

character that descri
bes me 

is CREATIVE. I am creative 

in many ways. I have a lot of 

peculiar and awesome ideas. 

When composing music, I 

always try my best. One of 

the best things that happened 

to me is entering the world 

of music.  To add more fun, 

you just need a pinch of 

creativity!

Layan Sawaftah

هذه السنة ستكون 

لي آخر سنة في 

هذه المدرسة، و 

ها نحن نقترب من 

توديع مدرسة الفرندز 

األساسية و الذهاب 

إلى مدرسة الفرندز 

للبنين، شكرًا مدرستي، 

شكرًا معلميني، لقد 

أحببتكم من كل قلبي و 
لن أنساكم أبدًا.

Dania Saba’neh

Every day I help my mom and 

dad by cleaning our house and 

by taking care of my little 

brother. By these behaviors, yo
u 

probably know the character 

trait that describes m
e is 

HELPFUL. I also help people in 

the community like teachers and 

friends.  You can be helpful by 

being a good, kind and respectful 

person in your life. Don’t 

forget…”It’s nice to be nice!”
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Saif Albadri

CONFIDENCE is the most 

important character trai
t you 

need when you’re on your own. 

I can allow myself to say that 

I am confident. That is why I 

stand for justice and against 

bullying against others. Don’t 

be afraid of expressing your 

opinion with others. Do not let 

yourself be a follower. All of 

us need confidence in 
our lives!

Mohamed Nassar

Saliba Zakkak

My character trait 

is AMBITIOUS. An 

ambitious person is 

someone that is always 

striving.
I am an ambitious person 

because I never give 

up. My goal is to be an 

engineer. Last but not 

least, I thank my mom and 

dad because they always 

support me.

Nidal Jamous

Being RESPONSIBLE means 

setting priorities and taking actions. 

In addition, it means that we 

learn to manage our time in order 

to accomplish our goals.  Being 

responsible is very important, not 

only to find peace within yourself, 

but also to gain the respect of 

everyone around you. I advise 

everyone to be responsible to 

succeed in life.   Being responsible 

is a trait that I carry
, and I am 

proud to have! 

Saifaddin Ghosheh

احب مدرستي و 

مبانيها واشجارها واريد 

ان اصبح العب كرة قدم 
مشهور.

واحب معلماتي و لن 

انسى هذه المدرسة و 

سأشتاق اليها كثيرا.

Nai Alfrijat

We all have character 

traits that describe u
s. I 

am commonly perceived by 

people around me as a rather 

DISCRETE person with a 

special kind of personality 

who doesn’t show various 

emotions. With that said, I 

am still a loveable and l
oving 

girl. I respect others’ feelings 

and opinions and appreciate 

being respected by the 

people around me.

Samer Rukab

انا شخص أحب الطبيعة 

كثيرا وأحب بشكل خاصة 

الحيوانات غير ان حيواني 

المفضل هو القط، لدي 

قطتين في المنزلي و 

كلبين احب االعب معهم.

اتمنى ان نعتني 

بالحيوانات بشكل أكبر وان 

نوفر لهم اماكن لحمايتهم 

واطعامهم وعالجهم، 

الحيوانات كائنات جميلة.

Ronza Zeid

أسمي رونزا عمري 11 

سنة أدرس في مدرسة 

الفرندز لدي 5 اخوة، اختان و 

اسمهما رينا و ريمي و ثالثة 

أخوة أسمائهم ليث، خالد 

و حكمت.  كما لدي صديقة 

مفضلة و اسمها دانية 

أحبهم جميعًا و طبعًا والدي 

فجميعهم يهتمون بي و 

أحب جميع معلماتي لنفس 
السبب أيضًا.
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Zain Hasan

If I would describe myself in one 

word, it would be HELPFUL. 

Since I am the middle child, 

everyone in the house is always 

counting on me. My favorite 

part about being helpful is 

helping my mom with cooking, 

doing laundry, doing dishes and 

much much more. I am the most 

helpful member of the family, 

and I am so proud of myself!

Sarah Muhaisen

يوجد العديد من 

الفصول ولكن احب 

فصل الصيف الن فيه 

عيدي أحتفل فيه 

مع أصدقائي الذين 

اعيادهم في فصل 
الصيف ايضًا.

Yasmeen Ashwa

مرحبًا أنا اسمي 
ياسمين و أحب 

مدرستي ألنها ُتعلمنا 

و ُتساعدنا و أيضًا 

هي أفضل مدرسة أنا 

تعلمت فيها، و كانت 

أفضل مدرسة أيضًا 

أنا األن أتعلم فيها، و 

يوجد معلمات ومعلمين 

لطيفين و يساعدونا 

بكل شيء لكي نصبح 
مميزين.

Zayan Ghannam

يوجد العديد من 

الفصول ولكن انا أحب 

الصيف الن عيدي فيه،و 

أذهب للسباحة مع 

عائلتي و أصدقائي و 

نحتفل دائمًا في البرك 

و نأكل البوظة الشهية 

و نلبس مالبس قصيرة.

Timothy Zanayed

When you’re CONFIDENT, 

it can help you achieve 

things in life. If you’re 

confident, you’re not 

afraid of a challenge.  In 

fact, you might even be 

intrigued by a challenge. 

Confidence helps people be 

good leaders. If you plan on 

achieving stupendous things 

in your life, I strongly 

suggest you try to be as 

confident as possible.

Yousef Abulatifeh

مدرستي جميلة بكل ما فيها 

من معلمات و طلبة و عديد 
من االماكن.

هوايتي هي كرة القدم  

واريد ان اصبح العب كرة قدم 

مشهور في الوطن العربي.

أحب معلماتي و لن انسى 

هذه المدرسة عندما اكبر 

وسوف ازورها عندما يفتحوا 

الكبسولة التي خبؤوا العديد 

من االشياء و الذكريات 

وسوف اشتاق اليها كثيرا.
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Abrahim Elias

I always knew that 

I talked a lot, but I 

didn’t realize that it 

apparently meant I’m 

INQUISITIVE.  Also, 

I’m Mr. Details!  I 

like to know every 

little detail.  

Alina Abdelnour

I have many character 

traits, but the one 

that represents me the 

most is KIND.  I like 

to be kind to a lot of 

people and help them. 

I believe in this quote 

that says, “A little 

spark of kindness 

can put a colossal 

burst of sunshine into 

someone’s day.”

Ali Oury

 هذه اخر سنة لي في مدرسة 

الفرندز األساسية، العام الدراسي 

القادم سأكون في مدرسة أكبر 

علّي تحّمل المسؤولية أكثر، أشعر 

بالحزن على فراق هذه المدرسة 

وجميع معلميها و طالبها، و لكن 

أشعر أيضًا بالفرح ألني سأتعرف 

على معلمون جدد و أصدقاء 

أكثر أوصي أصدقائي بالمثابرة 

و االلتزام و تحمل المسؤولية و 

تمثيل مدرستنا بأحسن صورة أينما 

ذهبنا أحبك يا مدرستي.

Basel Al-Azzeh

I see myself as a 

HELPFUL person 

to others when I 

can.  I like to help my 

family, my friends, 

old people, and I also 

enjoy helping nature.  

I believe that to be 

a helpful person, 

you must be warm-

hearted.  
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Hala Al - Saify

انا اسمي حال، عمري 

10 سنوات أدرس في 

مدرسة الفرندز و عمر 

المدرسة 150 سنة، 

و انا افتخر بنفسي 

بأنني اتعلم في هذه 
المدرسة.

Basel Daher

أنا أحب الكالب ألنهم 

من اقوى الحيوانات 

بالنسبة لي، و سريعين 

جدًا و يدافعون عن 

نسلهم، و هم من 

الحيوانات الجميلة لذلك 

أحب الكالب الجميلة.

Issa Qahoush

هوايتي المفضلة هي 

لعبة كرة القدم فهي 

رياضة تقوي العضالت 

وتنشط الجسم وتعلم 

التعاون والمشاركة، 

وعندما ألعبها أشعر 

بالفرح والحرية، وأحبها 

ألننا في الفريق نتعاون 

معًا إلحراز الهدف، 

وأتقبل  الخسارة بروح 
رياضية.

Carine Wakileh

أحب مدرستي كثيرًا، 

ألنني أتعّلم فيها، 

وأحّب الّرسم للتعبير 

عن وطني فلسطين، 

الذي أتمّنى أن ُيّحرر 

من االحتالل، وتصبح  
فلسطين دولة 

مستقلة، و أن أرفع 

اسم وطني عاليًا.

Hana Shqairat

If I would choose a 

trait, it would be...

PASSIONATE!  I 

feel this way because 

I am true to myself 

and to those who 

are around me. I put 

all the effort and 

dedication needed to 

succeed.

Carine Izz

I am BRAVE because 

I protect myself and 

my siblings from 

danger.  Whenever 

my dad needs me,  I’m 

there for him like his 

bodyguard.  

Jawad Makhlouf

جميعًا نعلم أن 

الحيوانات مهمة ألنها 

تعِطينا الغذاء وتشعرنا 

بالحنان فهي مثل 

الصديق العزيز فإنها 

تبقى معك طول 

الوقت ويجب علينا 
الحفاظ عليها.

Ghassan Abu-Dhaim

The best character 

trait for me is 
AMBITIOUS.  The 

most important 

instrument to achieve 

ambition is education. 

I dream to be a real 

astronaut in NASA.  
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Malak Masri

مدرستي من اجمل المدارس على هذا 

الكون، فيوجد داخلها كل رفاقي و 

معلماتي، يوجد كل ما احتاج، لكن هذه 

السنة آخر سنة لي هنا، السنة القادمة 

سأنتقل الى مدرسة الكبار ، انني 

فرحانة، لكن سأشتاق الى كل معلميني 

و معلماتي، فانهم ما يفرحني. فأنني 

سأشتاق الى معلمتي نورا التي تعلمني 

العربي، و معلمة الرياضيات و العلوم 

هويدا، و االنجليزي لمى، و معلم و معلمة 

الرياضة قيس وفريدا...، فقضيت سنتي 

الجميلة معهم، و استمتعت معهم كثيرًا، 

في كل حصة تعلمت شيء مهم، فلديهم 

مكان مخصص في قلبي.

Jeries Stephan

أحب مدرستي كثيرًا 

و هي افضل مدرسة 

في العالم و فيها كل 

أصدقائي المفضلين.

Natasha Aburdeneh

I am a TALENTED 

person.  I have a 

talent for singing 

which I developed over 

time with lots and 

lots of practice and 

hard work. Remember 

to always love what 

you do.

Jude Filmon

HELPFUL is the 

best character trait 

that describes me.  I 

am helpful because I 

read to my sister a 

story and put her to 

sleep.  Also, when my 

friend gets in a fight, 

I go to cheer him up.

Munib Shehadeh

I am actually 
TALENTED at a 

lot of things like 

skateboarding and 

some other sports.  

My dream is to 

become a skater, and 

I’m working on it.  It 

takes a lot of practice 

and effort.  

Jiries Al Qassis

I see myself as a 

CONFIDENT person 

when I am playing 

soccer. Confidence can 

help me get over fear.  

My confidence keeps 

me going and achieving 

goals in my life.

Omar Khuffash

أحب مدرستي ألنها من 

أجمل وأفضل المدارس 

في فلسطين وعمرها 

مئة وخمسون سنة 

أتمنى أن تبقى في 
هذا الحال.

Jude Khdeir

I consider myself as 

being a HELPFUL 

person.  Why?  When 

my friends are feeling
 

sad, I give them advice 

and make them giggle.  

I love helping people, 

and I think they 

appreciate it too.
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Zaid Abu Thaher

مرحبًا أنا اسمي زيد و 

أحب مساعدة االخرين، 

و دائمًا يقول أصدقائي 

عني بأنني مساعد، 

وأنا دائمًا أساعد 

المحتاج عن طريق 

إعطائه بعض النقود 

لشراء بعض الطعام، 
شكرًا لكم.

Sami Sayrafi

The character trait 

that best describes m
e 

is RESPONSIBLE.  

All of my relatives 

and friends rely on m
e 

for being responsible. 

It’s such an important 

trait.

Ziad Issa

COURAGEOUS is 

the best character 

trait that describes 

my personality.  It 

means to have the 

ability to face one’s 

fear despite obstacles

Sedar Abu- Dhaim

المقاطعة شيء مهم 

لكي ال ندعم المحتل 

لشراء األسلحة و يمكننا 

بالمقاطعة أن نرفع 

اقتصاد وطننا بأن ننتج 

منتجات وطنية على 

جودة من منتجات 

المحتل و نشتري 

منها و نصدر للدول 

أخرى دون رفع اقتصاد 

المحتل بالمقاطعة.

Zaina Totah

None of my family 

members expect 

children my age are 

as RESPONSIBLE 

as me. I like to go 

beyond my family’s 

expectations because I 

consider myself to be 

responsible towards 

many things such as 

my room and my school 

duties.  

Samir Beshari

انا سمير أحب كرة 

القدم كثيرًا و أنا االن 

في فريق كرة القدم 

في المدرسة، و أتمنى 

أن اصبح العب مشهور 
عندما أكبر.

Taleed Ghannam

أنا اسمي تليد، 

و أحب أن أقرأ و 

لوني المفضل هو 

البنفسجي، و عمري 

10 سنوات و أحب الكلب 
أكثر حيوان.
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Allam Kamal

دائما في مدرسة الفرندز 

أتعلم أشياء جديدة، 

تعلمت عن العلوم، 

الجغرافيا، الحقوق، 

عملية الضرب، الجمع، 

الطرح، القسمة الطويلة، 

إعراب المبتدأ والخبر، 

الفعل الماضي والمضارع 

واألمر. ودائما أستمتع مع 

أصدقائي وألعب معهم. 

وتعلمنا عن مواقع 

الالعبين في كرة القدم.

Amin Tijani

مدرسة الفرندز جميلة 

ألنها خضراء وتعلمنا 

الكثير من األشياء 

لنستفيد منها. وأنا 

أمرح عندما تأتي أوقات 

االستراحة وأكثر حصة 

أحبها هي الرياضيات 

ألنها سهلة وجميلة. 

وأحب حصة الموسيقى 

ألنني أحب أن أغني 

وأستمتع بالنغمات 

والمدرسة كبيرة.

Alma Khoury

Learning in Friends School is so 

awesome, that school is the o
nly 

Quaker school in Palestine that 

teaches Quaker values. It is a big 

school; it has a lot of
 playgrounds. I 

like my school so much because; it 

teaches very well and the teachers 

explain to every student what they 

don’t understand, and teache
s them 

new things. So, going to school is 

fun, and learning new things is very 

helpful for our future. Also we have 

to respect our teachers because they 

put a lot of effort in te
aching us new 

things.

Andreh Abusaid

I am proud to be a 

student at Friends 

school. It is one of th
e 

best schools in the 

world. Many famous 

people were graduated 

from the school over 

the 150 years. I love 

it and lucky to be 

here.
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Joyce Qahoush

عندما كنت طفلة 

صغيرة ذهبت إلى 

مدرسة الفرندز وتكيفت 
مع طالب صفي 

وأصبحنا نلعب معا. وثم 

عندما كبرنا أتى ولد 

جديد إلى الصف ولعبنا 
معه.

Atheer Hamad

مدرسة الفرندز أجمل 

مدرسة وأقدم مدرسة 

في رام الله. لدي 

الكثير من األصدقاء. 

أفضل حصة لدي 

الرياضة، العربي، 

البحث، اإلنجليزي 
والحاسوب.

Judi Al-Tarifi

المدرسة هي بيتي 

الثاني. هي علمتني 

وأصبح عمر مدرستي 
150 سنة.

Christine Natour

تتميز مدرستي بأنها تفوز 

كل سنة بالنظافة. هي 

أقدم مدرسة وأفضل 

مدرسة. بالنسبة إلى 

ساحاتها واسعة ونظيفة 

وهي تابعة للكويكرز. 

وتعلم المدرسة من صف 

أول إلى خامس. وهي 

المدرسة الوحيدة في 

 .PYP فلسطين التي تعلم

أنا أحب مدرستي كثيرا هي 
أجمل مدرسة.

Jude Nasr

My school is really 

cool. The teachers are 

nice and they help us 

when we need it.  The 

school also has many 

playgrounds that are 

fun and entertaining.

Celia Hadid

I like my school 

because there I 

learn everything, the 

teachers are very nic
e 

to me, and I have many 

great friends with 

whom I enjoy my time 

everyday. I love my 

school very much and 

am lucky to be a RFS 

student.

Khaled Badwan

I love my school. We 

study and learn many 

things. We read lots 

of books and when I 

grow up, I like to be 

an astronaut.

Emeel Issaid

مدرسة الفرندز مدرسة 

صحية وصديقة للبيئة. 

مالعبها مرتبة ونظيفة. 

يوجد فيها أشجار 

جميلة وأيضا يوجد فيها 

مكان للعرض يسمونه 

ال chapel يعرضون 

فيه أشياء تعليمية 
وترفيهية.
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Mira Dar Yousef

My school is beautiful 

and it has big and 

clean playgrounds. We 

play and we study. My 

school has a class tha
t 

no school in Palestine 

has it. It is the PYP 

class and I like this 

class because we do a 

lot of research.

Lourd Abu-Sbeitan

I love my school, it is the 

best school ever and 
all 

my family members grew 

in this school. Do you 

know that my school was 

established 150 years 

ago? It is really amazing! 

Everybody wishes to be 

in this school. Thank you 

mom and dad for choosing
 

for me the Friends 

School!.

Mohammed Qudah

أنا طالب جديد في 

المدرسة، مدرستي 

مدرسة جميلة ونظيفة. 

أحب المعلمات كثيرا 

ألنهم يعطوني 

معلومات كثيرة، أحب 

صفي، أحب أصدقائي 

كثيرا، أحب القراءة 

وأتعلم منها الكثير من 
األشياء.

Maya Abdallh

مدرسة الفرندز جميلة. 

مدرسة الفرندز لها 

العديد من األشياء 

ولها قسمين، مدرسة 

أساسية وثانوية. وهي 

تهتم بالنظافة. وهي 

الوحيدة في فلسطين 
.PYP مدرسة

Mohammad Abu-Ayyash

Friends School is a very 

special school to join as
 it 

has the best teachers
 and 

students. It has PYP. MYP 

and IB. When I joined the 

school, my friends helped me 

understand the rules and the 

system. I learned that we 

work and study according to 

the themes of inquiry. When I 

will finish school, I hop
e that I 

will be a mechanical engineer.

Malak Hidmi

My name is Malak and 

I’m 10 years old. I started 

the school from the 

kindergarten, that means 

when I was 4 years old. I 

joined the Ramallah Friends 

School from 5 years ago, 

and I love my school so 

much. Our school is huge 

and I love the teache
rs and 

students. I consider it a
s my 

second home. 

Odeh Izz

مدرسة الفرندز هي 

من أقدم المدارس في 

رام الله وعمرها 150 

سنة. وقد أخذت لقب 

المدرسة المستدامة 

ألنها تهتم بالبيئة كثيرا. 

ونتعلم في المدرسة  

من خالل ستة محاور. 

هذه مدرسة  PYPأحب 

هذه المدرسة كثيرا.

Milad Joulani

مدرستي جميلة 

وتعلمت من المعلمين 
الذين درسوني 

وتعبوا لكي أكون من 

المتفوقين. فيها 3 

مالعب وهناك نتعلم 

كيفية تدحرج الكرة.
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Serene Aker

مدرسة الفرندز هي 

مدرسة كويكرز وهذا 

ما يميزها. نتعلم عن 

المحبة والتعاون. وهي 

صديقة للبيئة، تعتبر 

أنك في منزلك ألننا 

نقضي وقتا طويال 

ممتعا. وأحب أن أذهب 

إلى المدرسة ألعرف 

شيئا جديدا وأرى 

أصدقائي فأنا أحب 
المدرسة.

Omar Shami

Our school is 
beautiful and we have 

PYP special program, 

I am feeling great 

about having the best 

school ever!

Sari Habash

I like my school 

very much because 

I learn new things 

everyday. When I 

grow up, I want to be 

an engineer as I love 

Math a lot.

Tamer Khader

المدرسة جميلة 

وألعابها جدا ممتعة. 

تدّرس أكثر من طريقة. 

تسجلت فيها ألن 

طالبها طيبون وهناك 

طرق لحل المشاكل 

وهي آمنة. لها نشيد 

جميل ونحن تدربنا على 

كيفية التصرف إذا حدث 
زلزال أو حريق.

Sama Salameh

I love my school, it 

is amazing because I 

have a lot of friends,
 

and the teachers 

teaches me all day 

long. They are so nice, 

I am always happy in 

my beautiful and clean 

school. I hope it stays 

the way it is.

Seraj Jubran

I really like our school. 

Every day we learn 

something new. We take 

three classes and the
n 

a long break and then 

another three classes
 

a day. I have my best 

friends with me all of 

the school year.
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Abdel Karim Daoud

مدرستي ساعدتني 

على أن أنمي عقلي، 

تنمية عقلي ساعدتني 

على التفكير في الكثير 

من االختراعات، وفي 

يوم من األيام قد أصبح 

عالما مشهورا، ولذلك 

أنا أشكر مدرستي على 
مساعدتي.

Azmi Shoaibi

أحب معلماتي كثيرا. 

ألنهن يكسبوننا 

معارف ومهارات كثيرة 

مهمة لحياتنا. هن 

لطيفات ومخلصات في 

عملهن. يتعبن كثيرا في 

تدريسنا. نقضي معهن 

أوقاتا جميلة فيها كثير 

من الجد مع الكثير من 

المرح. كما يصوبون 

تصرفاتنا عندما نخطىء 

حتى نصبح جيل المستقبل 

الذي سيبني وطننا.

Ahmad Mikkawi

حلمي عندما أكبر أن 

أصبح طباخا مميزا في 

ألمانيا وخصوصا برلين. 

أريد أن أطبخ الكثير من 

الطعام اللذيذ الذي 

يريد الناس بتجربته. 

أريد جمع الوصفات من 

حول العالم حتى يصبح 

إسمي مميزا ومعروفا 
في كل الدول.

Basel Eqtaish

أحب مدرستي ألنها 

بيتي الثاني، وفيها 

أصدقائي. علمتني حب 

الوطن، وزودتني بطرق 

البحث ألكتشف العالم 

وأتعلم، وساعدتني 

أيضا ألعبرعن نفسي.
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Kareem Saffarini

I love my school for many 

reasons The first one is 

that the school teach
ers are 

intelligent and my school 

thinks about others who has 

no money to buy clothes or 

other things. Also, my school 

is eco-friendly. We learn 

about our history and culture. 

The school’s name “Friends” 

comes from friendship that’s 

why we are here as a team
.

Christina Asbah

ما دام في قلوبنا 

أمل سنحقق الحلم، 

َسنمضي إلى األمام، 

ولن تقف في دروبنا 

الِصعاب، لندخل في 

سباق الحياة، ونحقق 

الفوز بعزمنا، فاليأس 

واالستسالم ليست من 
شيمنا.

Lara Meri

مسلسلي المفضل 
اسمه مثل اسم 

 )Friends( المدرسة

وهو يؤكد على أن 

الصداقة ال تنكسر من 
أي شيء.

Faris Hasan

I love my school 

because my teachers 

are amazing. They 

train us to think out 

of the box to come up 

with creative ideas. 

They teach us how 

to think logically, but 

most of all teach us 

how to be successful.

Karma Aqel

At my school, we do 

not only learn to read
 

and write, but also we 

learn how to live. The 

two things I mostly 

like are the fact we 

are collaborative and
 

there is no gender 

discrimination.

Fares Karaeen

األعراس في بالدنا 

جميلة حيث أن كل دولة 

لها طريقة تميزها في 

األعراس. في أعراسنا 

زمامير السيارات تمأل 

المكان ويغني الناس 

أغاني جميلة بأصوات 

عالية. أتمنى الفرح 
للجميع.

Layanne Reziq

I learn many things at 

my school but when I 

grow up, I want to be 

a train driver. I want 

to be a trained drive
r 

because I like trains.

Haya Abu Hummos

I’m proud to be a 

RFS student, and I’m 

lucky to have such 

wonderful teachers 

and great friends. My 

school makes learning 

fun, and it teaches 

children to care abou
t 

nature and people 

around them, I believe 

it will turn us into 

something special.
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Luke Zanayed

I like my school 

because it has fun 

places to play, like 

the soccer fields. 

I’m thankful for nice 

friends and for lots o
f 

kids and teachers who 

help me learn more 

Arabic.

Leanna Abu Ghazaleh

I love my school 

because I have lots of 

good friends and fun 

teachers. I also love 

Math and Art.

Mike Barrouk

أفضل هواية لدي هي 

كرة القدم، أمارس كرة 

القدم في المدرسة 

ومؤسسة شباب البيرة، 

أشارك في هذا العام 

في بطولة كرة قدم 

دولية في تركيا. تمنوا 
لي التوفيق.

Liam Moroney

I learn many things at 

my school but when I 

grow up, I want to be 

a train driver. I want 

to be a trained drive
r 

because I like trains.

Masa Sayrafi

I like to play the piano 

and perform Dabkeh. 

My school taught me to 

read, write and have fun 

doing it. The school is an 

amazing place because 

it gives us knowledge 

about the World we live 

in. Thank you RFS for 

the amazing years that I 

spent here.

Leila Khader

لماذا أحب مدرستي ؟

مدرستي هي أجمل 

مدرسة، ألعب مع أصدقائي 

في الساحة الواسعة، 

ومدرستي  محافظة على 

البئية. نبيع فيها الطعام 

وقت العطايا البيضاء، 

ونعطي النقود للفقراء 

ونساعد المحتاجين. نزرع 

فيها العديد من األشجار 

والمزروعات المتنوعة كي 

تكون مدرسة جميله. 

Montaha Kamal

تعلمت في هذه السنة 

الدراسية عن العديد 

من األشياء، مثل 

حقوق اإلنسان، الضوء، 

الكهرباء والصوت. 

واآلن نتعلم عن المادة، 

الكتلة والوزن. وأيضا 

نتعلم عن تراث وعادات 

فلسطينية طوال 
السنة الدراسية.

Liya Izz

أنا أفتخر لتواجدي 

في مدرسة الفرندز 

فالمدرسة تسعى 

إليجاد أناس متميزين 

يعملون على تطوير 

مجتمعهم لذلك أنا أحب 

مدرستي وأسعى ألن 
أكون األفضل.
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Ziad Tesdell

I like PYP class 

best because we 

get to do science 

experiments. I also 

like art class because 

we are learning about 

different cultures in 

the world.

Muhannad Makhlouf

تعلمت في مدرستي 

عن حقوق الطفل وكل 

طفل له حقوقه، أفضل 

حق بالنسبة لي هو حق 

الحرية وهذا هو الحق 

الوحيد الذي لم يتحقق 

لنا كفسلطينيين بسبب 

االحتالل الصهيوني 

الذي منعنا من التنقل 

من مكان إلى آخر 

أتمنى لفلسطين 
الحرية.

Rand Hajal

I like my school 

because it’s 150 

years old. My school 

cares about the 

environment and won 

several awards as 

a sustainable green 

school. My school is 

really very special.

Jasmine Alarda

Hi I am Jasmine and 

I go to the RFS that 

stands for Ramallah 

Friends School It’s the 

first PYP school in 

Ramallah. It’s great.

Omar Abdulhalim

مهنتي في المستقبل 

هي الهندسة. أريد 

أن أصبح مهندسًا، 

ومعلمة الرياضيات 

شجعتني على أن أحب 
مادة الرياضيات.

Sulieman Mohammed

أحب مدرستي كثيرا 
وأعتز بها....

علمتني الكثير من 

األشياء المفيده... 

وأتاحت لي الفرصه 

بتكوين شخصيه جميله 

وأصدقاء كثيرين.
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Abdelwahab Almimi

When I grow up, I will 

be an architect becau
se I 

love to draw houses.  My 

dad is an architect, a
nd he 

loves his job.  He talks to 

me about it often, and he 

has lots of drawings that 

are used and some not 

used.

Bana Tahboub

أحلم بفلسطين بال 

حواجز.أحلم بفلسطين 

حرة. أحلم بفلسطين 

خضراء.أحب فلسطين 

كثيرا هي وطني هي 

قلبي ذات يوم ستتحرر.

Ahmad Albishtawi

When I grow up, I 

want to be a famous 

and professional 

soccer player since 

soccer is my life.  

Also, I am a Real 

Madrid fan, and I 

dream to play with 

Real Madrid one day 

in the future.

Bashar Salameh

أكثر الرياضات التي 

أحبها هي المالكمة 

وكرة القدم. سأكمل 

دراستي وأجتهد 

بها ألغدو طبيبا مثل 

جدي، أساعد المرضى 

والمحتاجين. وهذا هو 
هدفي.
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Kareem Elyan

أنا أحب فلسطين ألنها 

دولتي وأقيم فيها 

وهي محتلة من قبل 

االحتالل الصهيوني, 

فنحن نعيش أوقاتا 

صعبة. نتمنى في 

يوم أن تعود فلسطين 

ويعود الالجئون إلى 
بيوتهم.

Caesar Bshara

أريد أن أصبح عازف عود 

عندما أكبر وسأصبح 

محترفا جدا في عزف 

العود. سأسافر إلى 

قارات كثيرة وأماكن 

قديمة ألتعرف عليها 
وعلى ثقافاتها.

Lamar Barghouth

I want to thank all of 

my teachers for all 

the effort they put in 

this year.  Also, I hope 

to see them always 

happy in their lives.  

I will miss them so 

much when this school 

year ends.

Faris Shamieh

أريد أن أصبح عازف 

عود عندما أكبر ألنني 

أحب عزفه وألن أهلي 

وأستاذي يشجعونني 

على ذلك. فأنا أعزف 

على العود منذ أربع 

سنوات وأنا أحبه.

Laia Husary

If you want to know 

me more, let’s go! 

My name is Laia, and 

my favorite hobby is 

playing gymnastics.  

Also, I love drawing 

which is what I do 

with my friends.  We 

have so much fun 

together!

Dalia Tawasha

Leen Osaily

I’m Leen, and my 

favorite hobby is 

playing gymnastics.  

My favorite move 

in gymnastics is the 

split because I have 

lots of flexibility 

in my legs.  When I 

play gymnastics, my 

parents are always 

proud of me and are 

always happy.

Hassib Kaileh

I love my hobbies.  

One of my hobbies is 

doing magic tricks.  

I can make a coin 

disappear, lose my leg, 

or if you pick a card 

and take it out from a 

patch of cards.  Maybe 

I might make myself 

disappear.

فصل الصيف هو 

المفضل لديمن بين 

فصول السنة. أحبه 

ألنني أسافر فيه مع 
عائلتي.
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Maria Abdo

My favorite hobby 

is drawing because I 

like the bright colors. 

I would love to be 

a famous artist in 

the world.  I have 

so much energy and 

passion for painting 

and drawing that will 

help me become known 

someday.

Lourdes Qafity

I want to be a fashion 

designer when I grow 

up.  My favorite class 

is art because I like 

drawing, and that’s 

why I chose being 

a fashion designer.  

This way, I can take 

advantage of my hobby 

and talent of drawing.

Mohannad Shaltaf

My favorite sport on 

Earth is football.  When 

the tournament starts 

for fourth grade, 4C 

can win at the Friends 

School tournament.  Also, 

when I grow up, I want 

to be a soccer player and 

I want to be in the Real 

Madrid team.  I also really 

want to be in the world 

championship.

Lucina Salman

أنا أحب الرياضة مثل 

الجمباز وأتدرب في 

النادي وأمارس 

هوايتي المفضلة 

مع أصدقائي في 

ساحة المدرسة. أحب 

أيضا الرقص والحركات 
التعبيرية.

Mohammad  Assi

When I grow up, I 

want to be a soccer 

player especially for 

Real Madrid.  I’ve 

practiced soccer since
 

I was 6 years old, and 

I also practice soccer 

with the Real Madrid 

Academy.  My wish 

is to become a very 

famous soccer player.

Luca Salameh

هوايتي الرسم والعزف 

على الجيتار وممارسة 
تطوير برمجيات 

الهواتف النقالة. 

عندما أكبر أريد أن أصبح 

مهندس معماري كي 

أصمم بيوت جميلة 

أو مهندس برمجيات. 
مدرسة الفرندز 

تساعدني على تحقيق 
ذلك.

Najla Karkar

I love this school 

because it motivates 

me with so many 

things like reading 

and writing in Arabic.  

Also, when I have a 

problem, I can always 

fix it with a little 

help from the school.  

It’s such a great place 

to be.

Majd Shamieh

عندما أكبر أريد أن أكون 

كاتبا أكتب القصص 

الكبيرة والصغيرة 

ليقرأها األطفال 

وليستمتعوا بقراءتها.
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Tulay Halteh

أحب مدرستي ألنها 

علمتني أشياء كثيرة 
ال أعرفها. فيها 

أصدقائي الذين ألعب 

وأقرأ وآكل معهم 

كل يوم. ساحاتها 

جميلة وواسعة. أحب 

مدرستي كثيرا فهي 
بيتي الثاني.

Qais Alashhab

أنا أحب الرياضات 

المختلفة وخصوصا 

الجمباز. للرياضة فوائد 

كثيرة فهي تقوي 

عضالت الجسم وتحافظ 

على الصحة العامة 

باإلضافة إلى أنها 
مسلية جدا.

Tareq Asbah

هوايتي الجمباز. 

سأكون عندما أكبر 

مدرب جمباز لكي أعلم 

التالميذ كيفية ممارسة 
رياضة الجمباز.

Yasmina Abuhummos

When I grow up, I 

would love to be some 

kind of a designer.  So 

this way, I could keep 

designing everything I 

want.  I have so much 

love for designing.  

This is what I want 

to be in the far future.

Qamar Hajhasan

When I grow up, I want 

to be an architectural 

engineer because I like 

drawing and designing 

houses.  I am so good at 

it since it has always 

been my dream to be one.  

I think I will be one!  All 

I need is a good education 

and for me to work hard.

Tina Alarouri

When I was a kid, my 

hobby was playing 

gymnastics.  I love 

gymnastics because 

gymnastics was 

something I tried 

with my friends a 

long time ago.  So 

now, gymnastics is 

something that I am so 

good at.
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Adam Awartani

علينا أن نعيش حياتنا 

بكّل ما فيها من حلو 

ومّر، فعندما نغضب 

يجب أاّل نسمح للغضب 

أن يسيطر علينا، بل 

علينا أن نفّكر بأشياء 

تفرحنا، ونحّبها لنشعر 

بالّسعادة والفرح اّلذي 

يجب أن يظهر هذا 

الّشعور أمام الجميع.

Dania Ibrahim

عندما أكبر أريد أن أصبح 

مهندسة ديكور ألّنني 

أتقن الّرسم كثيرًا، هذا 

وأشعر بالّسعادة عندما 

ُيطلب مني الّرسم 

من قبل أفراد العمل 

الجماعي ألّنني أبدع 

فيه،  كما أن المعّلمة 

تعرض رسوماتي خارج 

الّصّف، هذا الّتشجيع 
يزيد من رغبتي 

وإصراري على هذه 
المهنة.

Ahmad Makhlouf

شكرًا ألّنكم تقرؤون ما أكتب، 

أحّب أن أتحّدث عن الّصداقة، 

فالّصداقة ليست كلمات 

فقط، بل هي التوافق 

والمشاركة في األفكار 

وهنا يجب أن نثق بالّصديق 

في الّسراء والّضراء، فهي 

ليست مثل القلم  نستخدمه 

قلياًل ونتركه بل هي دائمة 

ومستمرة لوقت طويل. أّمي 

صديقتي اّلتي تبقى معي 

وبجانبي أحّبها كثيرًا.

Dina Qishawi

أحّب الّسفر بدرجة 

كبيرة، خاصة ركوب 

الّطائرة، حيث أجلس 

بالقرب من أّمي، 

نتبادل األحاديث وأتأّمل 

المناظر الّطبيعّية، 

نتجّول في المطار 

وبعد ذلك نذهب إلى 

الفندق، نستريح قلياًل 

ثّم نبدأ فترة االستجمام 
والّسباحة.
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Joe Hadid

My favorite friend is 

Oday.  I always go to 

his house, and we go 

to playstation cafes.  

We always make each 

other laugh and enjoy 

each other’s company.  

We also always play 

online together.  Oday 

will always be my 

friend.

Farah Abu Ayyash

أحّب مدرستي كثيرًا، 

استيقظ كّل صباح، 

أغسل وجهي وأرتدي 

ثيابي وأتناول فطوري 

بسرعة كي ال أتأّخر 

عن موعد الجرس، 

أخرج بهّمة ونشاط، 

ألقي تحّية الصباح 

على صديقاتي ثم نبدأ 

بالّدراسة، استمتع أثناء 

العمل الجماعي. وأفرح 

عندما أحصل على 
أعلى العالمات. 

Khaled Assad

When I grow up, I 

want to be an inventor
 

so I could create new 

and better things.  

My goal is to make 

the world a better 

place.  For example, I 

want to stop pollution 

somehow, so I’ll invent 

something to make it 

stop.

Husam Mimi

When I grow up, 

I will work as a 

photographer.  I love 

taking photos of 

my friends.  Also, I 

will go to hills and 

mountains and take 

photos of people 

climbing.  I will go 

to many different 

countries to take more 

photos there too.  

Jude Quwarr

تعّد تاليا من أعّز 

صديقاتي، أحّب العمل 
معها عند إعداد 

اللوحات المتعّلقة 

بالمحاور، حيث نتبادل 

األفكار قبل البدء 

بالعمل، كما نتعاون مع 

بقية أفراد المجموعة 

كي نتمّيز عن البقّية، 

هذا وأرغب بالخروج 

معها للتنّزه أو شراء 

المالبس، فأنا سعيدة 
بها.

Hala Lahlouh

My hobby is drawing.  

My mom was happy 

because I began 

drawing when I was 

three years old.  She 

helped me everytime, 

and now I am so good 

at drawing and that is 

all thanks to my lovely 

mom’s support. 

Laith Musha’sha

When I grow up, I 

want to be a dog 

trainer.  Dogs are my 

favorite animals, and 

they can help you, 

protect you, and save 

you.  Dogs are some 

of the loveliest and 

cutest animals.  I can 

help people to train 

their dogs very well.

Ibrahim Ayesh

هوايتي هي قراءة القصص 

وتلخيصها، حيث بدأت 

أولى خطواتي عندما كنت 

في الّصّف الّثالث، وقد 

تلقيت الّتشجيع من البيت 

والمدرسة، أّما في الّصّف 

الّرابع بدأت أقرأ القصص 

وأكتب تلخيصها على جوازات 

سفر. فرحُت عندما منحتني 

المدرسة شهادة تقدير، هذا 

وسوف أدخل في مسابقة 

تحّدي القراءة، وأتمّنى أن 

أفوز ألرفع اسم وطني.
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Mohamad Abdel Kareem

When I grow up, I want to 

be a famous soccer player.  

I would like to play the 

keeper position, because 

in my training I’m in the 

keeper position.  Why 

keeper?  My older cousin 

inspired me.  He said that 

I’m a better keeper than an 

attacker.  I hope I become 

a famous soccer player and 

have a successful career.

Layal Abdallah

My favorite hobby is 

playing soccer.  When 

I was five years old, 

my dad taught me how 

to play soccer.  So, 

dad and I play soccer 

everyday.  My dad also 

encourages me to play 

soccer everyday.  He’s 

my number one fan.

Oday Musleh

لدّي صديق مخلص، 

أحّب الّلعب معه، 

أشعر أننا نتشارك في 

األفكار، نحّب الخروج 

معًا إلى األسواق حيث 

نضحك ونتبادل األحاديث 

حول بعض المشاكل، 

أحيانًا أذهب لزيارته 

عندما أحتاج لمساعدة 

فهو صديق وأخ عزيز. 

Mariareta Al-Asbah

الّصداقة ليست كلمة، 

وإّنما وجود شخص 

ممّيز في حياتنا ال 

نستطيع االستغناء عنه، 

فالّصداقة قصر مفتاحه 

الوفاء، والّصديق كتاب 

يجب أن تقرأه لتقّدر 

جماله، فما أجمل 

أن يكون لك صديقًا 

مخلصًا، لذا يمكن 

القول أن الّصداقة  

تقاس بالمواقف. 

Noor Mjalli

When I grow up, I’d 

like to be a boxer 

or a singer.  I really 

am confident and I’m 

feeling good about 

my choices.  To add, 

I have lots of hobbies
 

like singing, drawing, 

boxing, acting, and 

doing chemistry.

Lujayn Buwatneh

My favorite hobby is 

playing basketball!  

Basketball is a famous 

sport as it includes lots 

of famous players like 

Lebron James and Kobe 

Bryant, the NBA players.  

Basketball is a game 

where you shoot a ball into 

a basket.  When I grow up, 

I’ll be a basketball player.

Omar Hijazi

قبل عّدة أسابيع 

تابعت مع والدي 

إعالن صفقة القرن 

حين تّمت إذاعتها عبر 

الّتلفاز، شعرت بضيق 

في صدري، وقلت 

فلسطين الوادعة 

تباع!!. ال، فلسطين 

ليست للبيع، وعلى 

االحتالل أن يعرف هذا، 

فهي وطني ووطن 

أجدادي وألوالدي في 
المستقبل.

Mas Safi

أحّب مدرستي كثيرًا، ففي 

كّل يوم أتعّلم أشياء جديدة 

لم أكن أعرفها من قبل 

منها: الكهرباء، والّضوء، 

والّصوت...الخ. لكّن الشيء 

اّلذي لفت انتباهي وأحببته 

كثيرًا عندما بحثنا عن البيئات 

اّلتي يتواجد فيها اإلنسان، 

وأهمّية المحافظة على 

الّتراث، فالمدرسة مصدر 

المعرفة والّتطور.
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Tina Atshan

When I grow up, I 

want to be an animal 

rescuer, because 

I feel like it will 

make animals’ lives 

a lot better.  A lot 

of animals have been 

abandoned, killed, and 

abused.  So, I want 

to help since it will 

make me feel happy 

and relieved.  

Rami Kuttab

أحّب وطني ألّني ولدت 

فيه، وأعيش مع عائلتي، 

استمتع كثيرًا عندما 

أتجّول بين ربوعه، أخرج 

مع أّمي إلى أسواق 

القدس ونابلس القديمة، 

أتأّمل الّشوارع  واألزّقة، 

والمعالم الّتاريخّية كقصر 

هشام وسور القدس، 

وطبيعته الخالبة، وأهم 

ما يمّيز هذا الوطن وجود 

العالقات القوّية بين أبنائه 

فكّل واحد يعاون األخر عند 
الحاجة.

Samir Mseeh

I love my school 

because I learn 

everything from it.  I 

spend more time at 

school than when I am 

at home.  I also got to 

know all my friends 

from my school.  This 

is why I adore my 

school so much.

Yasmeen Anfous

قبل أسبوعين ذهبُت 

مع والدي إلى مدينة 

القدس، وقمنا بزيارة 

األهل، تجولنا في 

شوارعها الجميلة 

وشاهدت سور القدس 

واألبواب، اشترى أبي 

بعض األغراض والحلوى 

قبل العودة. مدينة 

القدس مدينة جميلة 
أحّب زيارتها.

Saif Khalil

My favorite games are 

fortnite and soccer.  

Fortnite is very cool, 

and I play it with my 

friends all the time.  

I like soccer, on the 

other hand, because it 

is a sport that I can 

play physically with 

anyone especially my 

friends at school.

Talia Zaid

Ever since I was a little 

girl, I wanted to be an 

actress and a model.  

People say that I have a 

97% chance of becoming 

an actress.   If I live
 in 

an American state, my 

chance would be 100% 

to become famous.  Also, 

everybody says I hav
e 

great looks!
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Angela Shehadeh

Last year, I rescued a 

puppy near our house, 

while I was in the car 

with my sister Jineen 

and brother Munib. 

We took the dog, fed 

him and gave him a 

bath and played with 

him. Sadly he didn’t 

stay for long but I 

named him Basal. 

Faisal Qarout

One day, I woke 

up and went to eat 

breakfast. I found a 

bird bleeding near the 

glass door. I picked 

up the bird and put 

it in a box and fed it
. 

Three days later, the 

bird was strong and 

flew away. 

Bassel Jarrar

هوايتي المفضلة 

كرة القدم فهي لعبة 

مشهورة وهدفها 

الّسرعة وال يوجد فيها 

فوز أو خسارة المهم 

فيها أن نستمتع  مع 

بعضنا البعض أحبُّ 

ممارستها في مالعب 
مدرستي. 

Fares Fawadleh

When I was in first 

grade, me and my 

friend Ziad were 

playing hide and seek. 

Ziad fell down and 

his leg was bleeding. 

I helped him go to the 

nurse and he thanked 

me. 
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Jessica Saad

أكثر ما أحببُت خالَل هذا 

العام هو حّصة الفن 

ألّننا قمنا بإعادة تدوير 

الكرتون لعمل ألعاب 
جميلة.

Fares Sabat

أكثُر ما أحببُت خالَل هذا 

العام هو حّصة الفن 

ألننا قمنا بإعادة الّتدوير 

للكرتون وأشياء أخرى.

Laial Habil

One day, me and my 

mom found a little 

kitten under the 

staircase. It was cute 

and tiny. We took it 

and gave it some milk 

and a warm bath. But, 

unfortunately the next 

day it didn’t survive. 

Ibrahim Bsharieh

أحبُّ أن أكون طّيارًا ألن 

الّطّيار يركُب الّطائرة 

دومًا  ويذهُب إلى كّل 

األماكن في العالم.

Kareem Badarneh

When I was heading 

home and was walking 

to the front door, my 

brothers screamed! A 

bird crashed into our 

glass door. I grabbed a 

cage that I had before 

and put the bird in it 

until it got better and 

then I let it go. 

Hadeen Abuawad

هوايتي المفّضلة 

الّدبكة أحبُّ ممارستها 

كما وأحّب أن أتدرب 

عليها في البيت.

Laith  Alkhalili

One time,while I was 

walking on the street, 

I saw a spider chasing 

an ant. So, I put the 

ant on my finger and 

took it somewhere 

safe and saved it fro
m 

the spider. 

Ibrahim Khalil

One day, when I was 

coming back from 

school I noticed a 

small puppy sitting 

next to his dead 

mother. I rescued 

the little puppy and 

brought him home. I 

named him Coco. It 

feels amazing to save 

a life. 
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Nishan Mardirossian

Last summer, when 

me and my family 

were at the pool 

my sister fell in the 

water. I rescued her 

from drowning in the 

pool. 

Lara Masri

One day, I saw a cat 

that looked sick. Me 

and my dad took it to 

the vet who gave it a 

shot. We arranged a 

bed for the cat at ou
r 

home and gave it some 

water and food. The 

next day, the cat was 

well and kept running 

around us. 

Odeh Izz

أحبُّ أن أكون مخترع 

ألخترع ما يفيدني 

ويفيد العالم من حولي 

مثل شريحة تشحن كّل 

شيئ أو روبوت آلي.

Leen Mseeh

هوايتي المفّضلة هي 

الّدبكة الّن الّدبكة تمّيز 

فلسطين أمارسها منذ 
صغري.

Noor Asfour

أكثر ما أحببُت خالل هذا 

العام هو عندما عاد 

فر حيث  أبي من السَّ

كنت سعيدًة جّدًا.

Lareen Daoud

One day, I rescued 

my little baby sister 

Nala. She came near 

the heater. I rescued 

her from the heater. 

The heater can burn 

her. It’s hard to resc
ue 

someone like a baby. 

Rita Arbeed

هوايتي المفّضلة 

الّسباحة والغوص أحبُّ 

ممارسة الّسباحة كثيرًا 

ألّنها تعطيني الحياة.

Marie Qourah

أكثر ما أحببُت خالل 

هذا العام هو حّصة 

الحاسوب والّرياضيات 

وأنا أحبُّ مدرستي 

وأصدقائي ومعّلماتي 
كثيرًا.
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Zaid Al Arouri

هوايتي المفّضلة 

هي كرة القدم أحبُّ أن 

ألعبها في المالعب 
الكبيرة.

Samir Hindaileh

One day I saw 8 cats 

on the street. I gave 

them milk and brought 

them a carton house. 

It was in Jericho. I 

played with them, 

they became my 

friends. 

Toula Alfrijat

أحبُّ أن أكوَن في 

المستقبل مصّممة 

أزياء ألصّمَم المالبس 
الجميلة وأفوز 

بمسابقات كثيرة.

Ziad Nasr

هوايتي المفّضلة 

هي الّتسّلق أحبُّ أن 

أمارسها ألنها رياضة 

جّيدة  لليدين أحب أن 

أمارسها مع صديقي 
فارس.

Suhail Awartani

Every Friday, me 

and my grandfather 

go on an adventure. 

One time, I saw a 

dog, it was a female. I 

looked at her and she 

was injured. Me and 

my grandpa bought a 

bandage and saved the 

dog. I named her Lillo. 

Vana Karam

One year ago, I woke 

up it was a rainy day. 

I heard a little kitten 

crying because it 

was so cold outside. 

I brought it inside 

and wrapped it with 

a blanket. I gave it 

milk and played with 

it. When the weather 

got better I took it 

outside. 
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Dunia Muhawi

I rescued my mom from 

smoking. My mom smoked 

a lot and she was tired 

all the time. I know that 

smoking is bad so I always 

kept on reminding her of 

how bad and dangerous 

smoking is for her. After 

a lot of time and effort my 

mom stopped smoking. She 

didn’t smoke for over a 

year now. So, I rescued my 

mom from getting sick.

Fadi Rukab

أحبُّ أن ألعَب مع 
أصدقائي في 

المدرسة، المدرسة 

نظيفة وجميلة وكبيرة، 

واحبُّ معلماتي كثيرًا.

Eid Alqssis

My brother and I love 

each other! We both 

love the same things 

and we both hate the 

same things as well. 

For example, we both 

hate doing homework 

and we both love to 

eat  Pizza. Finally, 

my brother and I will 

always love each 

other! 

Hani Shawa

My family is very 

important to me, but 

I also enjoy spending 

time at school with 

all my friends and 

teachers. I love 

learning new things 

and playing and 

running during the 

break.
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Kareem Aref

One day, I saw 

someone hanging from 

the outside of the 

balcony. I quickly ran 

to help him. I found a 

trampoline in front of 

the building. I took the 

trampoline and placed 

it right below the 

balcony. Few minutes 

later, he fell from the 

balcony and landed on
 

the trampoline. 

Issa Asbah

أحلى شيء أحبُّه 

في الحياة هو كرة 

القدم أحبُّ هذه الّلعبة 

كثيرًا ألن كرة القدم 

عظيمة كما أحبُّ كلٍّ 

من الالعبين الالعب 

المشهور ميسي 

ونيمار  وبيكي وسوريز  
ورونالدو.

Laith Ali

One day, I woke up and 

heard a very weird noise. 

I went to take a look from 

the window and saw a dog 

stuck in a hole and was 

trying to get out. I grabbed 

my tools, then I starte
d 

working to remove the 

rocks. So, I was able to 

rescue the dog! At the end, 

I found that this dog has no 

home so I took it as a pet. 

Jolan Khalaf

One time I rescued a 

small kitten that was 

very hungry. She was 

very happy that I fed her 

and she ate it all. If 
I 

didn’t give the kitten food 

maybe she would have 

died. I rescued the kitten 

because I love all animals. 

I would like to open a pet 

shop when I grow up and 

help animals around the 

world! 

Kareem Sinnokrot

One day, my mom and I heard 

a noise outside of our house. 

We went out and we saw a 

very small bird that got stuck 

inside of the stairs. I
t was 

trying to get out, yet the 

window was closed. I decided 

to grab the chair and open 

the window for the bird to 

leave. My sister helped me 

and we were able to rescue 

the bird! 

Jad Helles

أحبُّ المعلمات والمعلمين 

وأحب مدرستي أفرح 

وأتعلم فيها كثيرًا وألعب 

مع أصدقائي من حصة 

الدين واكون مبسوطًا 

جدًا معهم ومن حصصي 

المفضلة هي حصة 

الموسيقى وحصة الفن 

الجميلة جدًا وحصة الرياضة 

ألنني ألعب فيها ألعابي 
المفضلة. 

Layan Rafidi

I am going to tell you how 

I rescued Taboosh. I got 

Taboosh from a place called 

Tabash.  Taboosh is a cat not 

a dog. I rescued Taboosh when 

he was stuck in a fence. I 

took him home and fed him. 

One day, my mom forgot to 

feed Taboosh and then he r
an 

away. We were very sad and 

we hope Taboosh gets back 

home soon! 

Juan Abu Al Humos

Once, my family and I were 

on a trip near a lake in Haifa. 

Suddenly, I heard a sou
nd of 

an animal moaning in a soft 

voice. I was astonished when 

I found a small puppy in the 

lake. I ran to my family to tell 

them about the poor puppy. 

My brother helped me to pull 

the puppy with a rope, fed it, 

and covered it with a scarf to 

warm it up. 
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Mohammad Abu Ein

أحبُّ أبي كثيرًا جدًا 

ألنه يأخذني معه 

الى مدينة القدس 

وتل الّربيع والّرحالت 

الجميلة وأنا أحبه للغاية 

وأحبُّ أيضًا أصدقائي 

وخصوصًا أحبُّ صديقي 

المقرب كثيرًا  واسمه 
ليث علي.

Leen Mousa

أحبُّ المدرسة ألنني 

أحبُّ جميع الحصص 

وأكثر حصة أحبها حصة 

الفن، إنها جميلة 

وممتعة، أحبُّ أن أرسم 

وأدهن. أحبُّ معلمتي 

نبيلة وأحبُّ لطفها معنا 

ومساعدتها لنا وأحبُّ 
مدرستي كثيرًا.

Nai Alayed

Once I saw a cat that 

was trying to eat a 

baby bird that couldn’t 

fly. Then, I waited for 

the cat to go away 

and when it did, I gave 

the bird back to its 

parents. They were 

very happy to get 

their baby bird back 

and I was very happy 

for rescuing the bird! 

Marsel Tannous

أحبُّ مدرستي كثيرًا 

ألنه يوجد فيها أزهار 

وأشجار خضراء جميلة، 

ومن حصصي المفضلة 
حصة الرياضيات 

والعربي واالنجليزي، 

كما أحبُّ حصة الرياضة 

كثيرًا ألنني ألعب لعبتي 

المفضلة كرة القدم.

Murielle Khoury

One day, I was walking with 

my family when I saw an 

old man who was about to 

drop his cans and fall dow
n. I 

rescued the man at the exact 

moment and helped him to grab 

his cans. The next day, I saw a 

dog and a cat in the middle of 

the street. They were about to 

get hit by a car but I made a 

move and made the driver stop 

so I can help the dog and cat 

get out of the street. 

Loreen Musleh

أحّب الكالب ألنها 

مسلية أما القطط 

فهي من أحلى 

الحيوانات أما المدرسة 

فهي رائعة ولكّنها 

غير مسّلية، وحصصي 

المفضلة هي حصة 
الّرياضة  والفن 

واالنجليزي والعلوم 
والّرياضيات.

Raji Istephan

أنا أحبُّ مدرستي وأحبُّ 

حصة الّرياضة ألنني 

ألعب كرة القدم  ولعبة 

الّريشة كما أحبُّ حصة 

الحاسوب ألنني أبحث 

عن أشياء تعليمية  

مهمة وأيضًا أحب 

حصة الفن ألنني أعمل 

أشياء جميلة من إعادة 
التدوير.

Maya Khoury

One night, I was dreaming of 

having super powers to save 

people. When I went to school, 

I saw a dag that was stuck 

on a tree. Then I remembered 

my dream and was able to fly 

and rescue the dog. None of 

my friends believed me when I 

told them what had happened 

and that made me very sad. At 

the end, my family and friends 

believed me and I became a 

superhero! 
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Zena Hamayel

الكلب هو حيواني 

المفضل مع أنني أحبُّ 

كل الحيوانات وإذا قالوا 

لي أن أشتري منزاًل أم 

الكثير من الكالب سأختار 

الكثير من الكالب.

Seef Matoor

أنا أحبُّ مدرستي 

والمعلمات ألّنهن 

لطيفات معي. وعندما 

أعود من المدرسة 

أذهب عند أبي وأتناول 

الكنافة الّلذيذة ثّم 

أذهب الى البيت 

وأتناول اّلطعام وأدرس 
وألعب.

Yacoub Hussary

أتمنى أن أصبح العبًا 

مشهورًا في كرة 

القدم، كما أتمنى أن 

أصبح مهندسًا عظيمًا. 

وسأشتاق لكم كثيرًا يا 

معلماتي عندما أكبر.

Zena Musleh

حصصي المفضلة هي 

اإلنجليزي والعربي 

والّرياضيات والّرياضة، 

وانا أحبُّ كل المعلمات 

ألنهن يتعبن من أجلنا 

في تعليمنا. شكرا 
كثيرا.

Tayma Awashreh

أحبُّ الحيوانات كثيرًا 

وسوف أصبح  طبيبة 

بيطرية مشهورة. لدي 

قطة اسمها آنجال 

وأحبها كثيرًا وهي من 
الّنوع الّشرس.

Yaman Salameh

One day while I was going 

back home, my mom opened 

the front gate of our house. 

Suddenly, my dog Simba 

ran away through the gate. 

Then, my uncle and I ran 

after him trying to catch him 

but we couldn’t.  We kept 

on following him till we saw 

him with a stranger who 

was trying to take my dog. I 

opened the door and I a
sked 

Simba to get in. He got in 

immediately as soon as I 

opened the door and managed 

to get my dog back at last! 
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Ahmad Zamareh

أستمتع بوقتي في 

مدرستي بالّدراسة، 

فهي مدخٌل إلى 

العمل ومن خاللها 

أحصل على المزيد من 
المعلومات.

Amir Issa

I remember the day when 

i rescued my friend Omar 

from my dog “Skull”. I heard 

someone screaming when i 

was playing Fortnite and it 

was my friend Omar. I called 

Skull and asked him to stop 

running behind Omar. Then, 

I went and hugged Omar 

and I assured him that Skull 

will not hurt him and he just 

wants to play with him. 

Amir Awad

أجمل شئ حصل 

معي في مدرستي 

هوعندما تساقط 

المطر وقضينا الوقت 

في غرفة الّصّف 

حيث شاهدنا األفالم 

القصيرة وتحدثنا مع 

بعضنا البعض بهدوء.

Basel Ashareef

أجمل شئ حصل معي 

في يوم بيع العطايا 

البيضاء حيث أحضرت 

الكعك الّلذيذ وجمعت 

الكثير من الّنقود 

وتبّرعنا بهم للفقراء.
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Issa Shamieh

About two months ago, a 

mama dog gave birth to four 

cute puppies in our neighbor’s 

backyard. My mother and I 

decided to rescue this mama 

dog and her puppies by giving 

her food because they will not 

be able to survive. Now, mama 

dog keeps wagging her tail 

when she sees anyone 
from 

my family because she knows 

that we love and care about 

her and her four cute puppies.

Dana Kassis

مدرستي جميلة 

أقضي فيها أجمل 

األوقات،وألعب مع 

صديقاتي فيها وأحصل 

على المعلومات 

المفيدة، أنا أحّب 
مدرستي.

Marielle Hanania

مدرستي جميلة،أحّبها 
كثيرًا، ألعب مع 

أصدقائي وأصغي 

للمعّلمة أثناء الّدرس، 

أحّب جميع معلماتي 

وأقضي أجمل أوقاتي 
فيها.

Hala Abualrub

As human beings, we must feel 

for each other. On a beautiful 

summer day, I was happy 

playing with my siblings. Then 

we saw a little kitten that was 

dirty and sick and her leg was 

injured. I helped her by taking 

her and giving her a bath to 

clean her body. I roll
ed her leg 

by using a piece of cloth, and 

I gave her meals until she got 

better. I was very happy to help 

the little cat! 

Lourdes Habash

أحّب مدرستي 

ألنهاجميلة وتعّلمني 

الّطرق الّصحيحة في 

حّل جميع المشاكل 
اّلتي تواجهني 

من خالل حصة حل 

المشاكل، أقول 

لمعّلماتي شكرًا على 

المجهود الّرائع اّلذي 

تبذلوه من أجلنا.

Fuad Ghawi

In April 2015, we 

saw a turtle crossing 

the street in front of
 

our house. A car was 

about to run over the 

turtle when we yelled 

at the driver to stop
 

the car. We ran to the 

turtle and moved it 

away to save its life. 

After I rescued the 

turtle it became my 

favorite pet! 

Maysan Mazzawi

الحب يمأل المدرسة، 

األصدقاء دائمًا حولي، 

نقضي أوقاتًا جميلة 

ونتحدث باحترام مع 

بعضنا البعض،وجودي 

في مدرسة الفرندز 

هو أفضل شئ حصل 
معي.

Ihsan Rukab

Last summer while we 

were at my grandma’s 

house, I found a turtle 

under the stairs. I 

thought of a smart idea 

to help the turtle. I dug 

a hole under the turle 

and then I grabbed it. 

The turtle was saved by 

Super Ihsan! Then, the 

turtle lived happily ever 

after in the garden! 
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Natalia Nino

One summer afternoon, my 

family and I were sitting 

in the veranda. Then, my 

mom was telling us to look 

at the baby sparrow up 

on a tree. I went running 

as fast as I could to help. 

When we helped the baby 

sparrow, we gave him a 

home, water, food, and put 

him in the sun. I was glad 

that I helped it. We kept 

on taking care of it and 

checking on it. 

Mohammed Sabaneh

One day during a Christmas 

break, I was watching TV. 

and suddenly I heard a sound 

outside. When I looked out 

from the window, I saw a 

bird frembling because of the 

cold weather. I felt very sa
d 

for the bird and I ask
ed my 

dad if I could go out to help 

it. My dad agreed and I went 

out and brought the bird and 

put it in a cage. I was very 

happy to save the bird.

Omar Ali

One day when my mom 

picked me up from 

school, there was a cat 

that was in our yard. 

When we tried to close 

the gate the cat tried to 

run out from the gate 

but the gate closed on 

his head. I yelled at 

my brother to open the 

gate and we managed to 

rescue the cat.

Nadine Aker

Once there was a 

pigeon in our glass 

balcony. It was 

bumping its head on 

the glass so it can go 

with the other pigeon 

outside. Then, one of 

my family members 

opened the window 

and helped free the 

pigeon. 

Noor Qourah

مدرستي من أقدم 
المدارس في 

فلسطين، عمرها 150 

عامًا وهي حّتى يومنا 

هذا المدرسة المتمّيزة 

في الّتعليم وتقّدم لنا 
األفضل دائمًا.

Nabil Amr

One day when I was 

walking down the street, 

I  saw a cat stuck on 

a tree limping! I tried 

to climb the tree but I 

couldn’t. I stopped to 

think for a little and I got 

an idea! Why not call the 

fire fighter! So, I called 

them and they came to 

rescue the cat in no time! 

Rayan Hamid

I rescued my friend 

Issa last week when 

he fell on his hand 

during recess. I took 

him to the nurse and 

put a bandage on him. 

He fell when he was 

running and playing 

during the break! 

Natal Zraiq

أجمل شئ حصل معي 

أنني كنت في صّف 

المعّلمة جاكي وبقيت 

مع نفس أصدقائي 

القدماء وكّنا نتشارك 

المعلومات بفرح 
وسعادة.
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Zayan Karam

أجمل شئ حصل معي 

في المدرسة هو أّنني 

ألتقي بأصدقائي 
وأحصل على 

المعلومات المفيدة 

كّل يوم واّلتي تجعلني 

أعرف أكثرعن العالم 
اّلذي حولي.

Sleman Daryousef

Last summer, my dad and 

I heard a strange noise 

coming from our porch! 

When we opened the door, 

we found a little pigeon 

stuck in our porch. We 

tried to help her to leave 

the porch but she refused. 

Then we realized that she 

was scared to fly. At the 

end, my dad let me hold her 

and threw her in the air 

and then she flew back to 

her mom and dad. 

Wael Hammoudeh

One day while I was 

playing outside with my 

siblings, we heard a kitten 

crying for help. We headed 

toward the noise and we 

saw a kitten stuck on  a 

tree. I ran to get help from 

my dad who got a ladder 

and let me climb and grab 

the kitten. I felt so happy 

to rescue the kitten and 

save its life. 

Zein Onnab

أقضي وقتي في 

المدرسة بالّدراسة 

والّلعب مع أصدقائي، 

أحبُّ مدرستي وأفرح 

كثيرًا عندما أحصل على 
تقييم عاٍل.

Talia Alhossary

إّن من أجمل األشياء 

اّلتي حصلت معي 

هو وجودي مع 
المعّلمة جاكي 

في الّصف وأنني 

أتلّقى المساعدة من 

صديقاتي عندما أحتاج  

وأقضي وقتًا ممتعًا 
فيها.

Yousef Sarsour

أسعُد كثيرًا عندما ُأقّدم 

عروضًا على مسرح 

المدرسة، يكون يومي 

جميل وأشعر بسعادٍة 
كبيرة.
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Abdelrahman Dahadha

أنا ولدت في 

فلسطين، هو وطني 

وال يمكن أن أتخلى 

عنه ألّن فيه المسجد 

األقصى وكنسة المهد 

كنيسة القيامة والكثير 

من األماكن الّتاريخية 

التي أحّب زيارتها، فيه 

جميع من أحبهم وطني 
يا أجمل وطن.

Charlie Naser

One day, we were 

visiting grandma. Me 

and my cousins were 

playing in the room, my 

little sister was with us 

too. Suddenly, my sister 

was close to the heate
r 

trying to touch it. I 

ran to catch her befo
re 

she burned her hand. 

I rescued her and my 

family thanked me. 

Asia Shnineh

One day, I was 

walking with my 

sister and mom. One 

the way, I saw a 

turtle. I helped it and 

we brought it home in 

a box. I gave it food 

and it started to like 

us. I loved my turtle, 

it was my best friend. 

Dimitri Zakkak

In the summer, I go to the 

beach a lot. One day, mom 

and dad were sitting at 

the beach looking at me 

and my brother Romel. 

My brother fell into 

the sea and the waves 

were high and fast. He 

drank water. I caught his 

hand and helped him and 

brought him to the beach. 
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Hossni Sawafta

أنا أحّب وطني 

فلسطين فيه أماكن 

تاريخية ومدن مقدسة 

مثل القدس فيها 

المسجد األقصى 

وكنيسة القيامة، 

فيها مدرستي وبيتي 

الجميل وعائلتي التي 

أحبها جدي وجدتي لن 

أترك وطني أبدًا.

Fares Muzaffar

الموارد الّطبيعية مثل 

الماء والهواء والّنفط 

والّشمس. الهواء من 

أهم الموارد الّطبيعّية 

التي تحتاجها جميع 

الكائنات الحّية الستمرار 

الحياة وله فوائد أخرى 

غير الّتنفس كتحريك 

الطائرات والّسفن 

الّشراعية في البحار 

علينا الحفاظ على 

الهواء من الّتلّوث.

Leyan Tannous

One day, we were 

going back home from 

Jericho when we saw 

puppies trying to 

cross the street. They 

were cute but scared. 

Me and my brother 

got out of the car and 

carried the dog to 

the other side of the
 

street. 

Fayrouz Qurt Ghina Eid

أنا أحّب وطني 

فلسطين ألنه جميل 

ومشهور بأشجار 

الّزيتون، أحّب زيارة 

كنيسة القيامة في 

القدس  المدينة التي 

ولدت فيها، والّسباحة 

في أريحا. وطني محتل 

يجب أن ندافع عنه ألّن 

الذي يرحل عن وطنه 
يخسر دائماّ.

Joud Abdelhadi

Last summer, I went 

with my mom and 

grandma to visit some 

friends in Jerusalem. 

On our way back to 

Ramallah, we saw 

a man putting a cat 

on the side of the 

road. We stopped the 

car and went to see 

the cat. It’s leg was 

broken. We took it to 

the vet and saved it. 

Faris Khalil

Last Monday, while 

playing with my 

little sister Eylya 

she climbed the tip of 

the table. I ran to get 

her before she fell. A
 

few days before, she 

grabbed the slicer, I 

shouted: “No let go!” 

then I put it in a 

high place. I save her 

because I love her and 

she is the best sister
. 

Hatem Balatya

One time, I was in 

Jericho with my 

family and grandma. 

We were swimming 

when my cousin 

Lamar shouted mom, 

mom! I saw my 

grandma drowning! I 

jumped in the pool and 

I saved her. She got 

out safely. 
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Sama Al Bishtawi

فلسطيني وطني 

الذي أعيش فيه أحبه 

كثيرًا فيه مدن أزورها 

مثل حيفا ويافا ولكن 

أشعر بالغضب عندما 

أجد الحاجز مغلق 

ياليت وطني بال حواجز 

نستطيع الّتحرك بحرّية 

ولكن يبقى وطني 

جميل وأحبه كثيرًا.  

Maya Ziadeh

يعتبر الفحم الحجري 

مصدر من مصادر 

الطاقة، يوجد في 

باطن األرض على شكل 

صخور كبيرة الحجم 

بالّلون األسود والبني، 

يتكّون من الكبريت 

ومن بقايا الّنباتات 

والحيوانات ويستخدم 

في إنتاج الكهرباء 
والوقود.

Mohammad Ashwa

الفحم الحجري هو 

أحد الموارد الّطبيعّية 

يتكّون من بقايا 

الّنباتات واندثارها في 

المستنقعات. يتكّون 

الفحم الّنباتي من حرق 

الخشب في الغابات 

وهو مصدر رئيسي 
للّطاقة.

Sara Alsabi

وطني فلسطين جميل 

جدًا، القدس هي أكثر 

مدينة أحبها ألّن فيها 

المسجد األقصى 

والبلدة القديمة وحيفا 

مدينة أثرية على ساحل 

البحر، أشعر بالفرح 

ألّن وطني فلسطين 

وبالخوف ألّن وطني 
محتل.

Mira Shqair

One day, when I was 

watching SpongeBob I 

heard a noise from the 

fireplace. I was scared 

but I looked through 

and it was a stuck 

bird. I opened the 

door and the bird fle
w 

away. It was safe and 

free.

Naya Bishara

I hold you in my hands. I 

know our time together 

is precious. Summertime 

with you was the most 

special. This is where 

everything went wrong 

and I almost lost you. You 

slipped from my hand but I 

rescued you before you hit 

the ground. I brought you 

to my lips and took a bite. 

Yum, I love ice cream! 
Nadeem Freij

Lour Khalil

One day, I went to 

my uncle’s house and 

there was a cute cat 

named Nuts. I played 

with Nuts. Suddenly, 

I saw Nuts choking 

from a blanket that it 

was biting, so I went 

and pulled the blanket 

and I saved Nuts. 



Yearbook 2019-2020 | 81

Waseem Mustaklem

One day, we were 

going home from 

school so we found a 

puppy, his leg was 

broken. We took the 

puppy to the vet who 

put a cast and we 

took him home. I felt 

courageous for that 

act. We named the 

puppy Lucky.
Yafa Zahran

أنا اسمي يافا أحّب 

وطني فلسطين ألّنه 

أجمل وطن برأيي، 

ويوجد فيه الكثير 

من األماكن األثرية 

والجميلة التي نزورها، 

فيه أهلي ومدرستي 

الحبيبة وأصدقائي 

وفيها أشجار متنوعة 

أشهرها أشجار الّزيتون.

Shehadeh Natour

One day, I saw a sick 

dog on the street. I 

grabbed it and took 

it to my home and 

washed it. Then, I 

took it to the vet to 

check it. We named 

the dog Bella. After 

one month, we couldn’t 

find Bella. She 

escaped! 
Tiana Shaheen

فلسطين بالدنا وهي 

جميلة، فيها بيتي 

وأهلي وأصحابي أنا 

أحّب وطني فلسطين.

Zayd Melhem

هناك العديد من 

الموارد الّطبيعية من 

حولنا الهواء هو أحد 

هذه الموارد. وهو 

مصدر طاقة متجدد 

ال ينتهي ويمكن أن 

يكون مصدر للطاقة 

الكهربائية وهو مصدر 

طاقة نظيف ال يلّوث 
البيئة.

Zaina Qouran

في فلسطين يوجد 

أماكن جميلة جدًا، أحّب 

فلسطين وطني ألنني 

ولدت فيه و أعيش 

فيه،أحّب الّذهاب إلى 

القدس والّصالة في 

المسجد األقصى لن 

أترك وطني فلسطين.
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Adam Maraqa

في الصباح ذهبت 

إلى المدرسة، فأردت 

أن أخرج الكتاب من 

الحقيبة قبل أن أشرب، 

ففجأة لم أرى الحقيبة، 

فأخبرت المعلمة، ثم 

جاء أبي وأحضر لي 
الحقيبة.

Akram Rezeq

كان يا مكان هناك رجل 

ذهب إلى السوق 

واشترى حليب، رجع 

إلى البيت فوجد أنه 

نسي الحليب، عاد إلى 

السوق ليحضر الحليب، 

فأحضره وعاد إلى 

البيت وتناول طعام 

الفطور مع الحليب.

Ahmad Albarghouthi

في يوم من األيام كان 

هناك ولد اسمه أحمد 

وعنده صديق اسمه 

عمر، قال أحمد  لعمر: 

هيا نلعب كرة السلة، 

ذهبا ولعبا معا ثم 

ضاعت الكرة بدأ كل من 

عمر وأحمد بالبحث عن 

الكرة، ثم وجدها أحمد 

وقال لصديقه: وجدتها 

هيا بنا نلعب معًا.

Aram Alkhateeb

ذهب آرام وأبوه إلى 

الدكان واشتريا القمح 

والعسل والحليب، 

ثم ذهب آرام إلى 

المدرسة، وعندما رجع 

األب إلى البيت قال : 

أين الحليب ؟ وعندما 

رجع آرام من المدرسة 

كان معه الحليب 
فضحكا.
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Joud Barghouthi

كانت أميرة تعيش في 

قصرها، وهي تحب 

أن تذهب إلى نادي 

الرسم،وكان هناك طفل 

يقول لها: هناك سحر 

اسمه سحرالنوم جميع 

األلعاب تتحرك، وعندما 

نامت األميرة حلمت أن 

األلعاب تتحرك فخافت 

وعندما استيقظت أخبرها 

األمير أنه اليوجد شيء 

اسمه سحر النوم، ثم 

ذهبت األميرة للنوم مرة 
أخرى.

Chris Natour

في يوم من األيام 

كان هناك ولد اسمه 

عمر وكان يحب اللعب 

مع صديقه كريس، 

كانا دائما يلعبان معًا، 

وفي يوم ضايقهما 

ولد، فتحدثا معه وطلبا 

منه أن ال يضايقهما، 

فقاال له: لو سمحت ال 

تضايقنا بل تعال والعب 

معنا، فحلوا المشكلة 

وأصبحوا أصدقاء 

وأخذوا يلعبون معًا.

Laila Abusbeitan

When I grow up, I 

want to be a doctor. 

I like to be a doctor 

because I will let sick 

people get better. 

Doctors are very hard 

at work.

Hamza Alarda

When I grow up, I 

want to be an artist 

because I can draw 

a lot of pictures. 

Artists can draw 

pictures of stories.

Karine Khalaf

When I grow up, 

I want to be a 
scientist because I 

like experiments and 

it is fun. Scientists 

discover new things.

Christina Ghawi

When I grow up, 

I want to be a 
gymnastic teacher. I 

want to be a gymnast 

because I am so 

good at gymnastics. 

Gymnastics is in my 

blood. 

Lour Naser

في يوم من األيام في 

ذلك الزمان في بيت 

جميل كانت تعيش فتاة 

جميلة وكان اسمها 

ميال كانت تحب أن 

تذهب إلى المدرسة، 

ذهبت في الصباح إلى 

المدرسة، واكتشفت 

أنها نسيت حقيبتها 

في البيت،رجعت إلى 

البيت وأحضرت الحقيبة 

من البيت، ثم ذهبت 

إلى المدرسة وكانت 

المدرسة جميلة.

Jana Oury

كان هناك فتاة صغيرة 

عندها كلبة وهي 

أفضل صديقة لها، في 

يوم من األيام ضاعت 

الكلبة الصغيرة، فبحثت 

عنها الفتاة، ثم وجدتها 
في البيت.
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Noor Hamad

في أول أيام المدرسة 

أهدتني المعلمة كتابًا 

وفي الحصة الثالثة 

بحثت عن الكتاب فلم 

أجده. سألت المعلمة 

أصدقائي، فرأت أن 

سالي معها كتابان، 
فأخذت المعلمة 

واحد وأعطتني إياه، 

فقلت شكرا لسالي 
وللمعلمة.

Luna Mohammad

استيقظت أنا وأمي 

وأبي وأخي لنذهب 

إلى الشاطئ، فجهزنا 

ما نحتاج وذهبنا لنركب 

السيارة، فوجدناها 

معطلة!! تذكرت أن 

جارنا مصلح للسيارات، 

فقلت ألبي: جارنا 

مصلح للسيارات، ذهب 

أبي لجارنا فأصلح لنا 

السيارة، وذهبنا إلى 

الشاطئ وفرحنا.

Pilar Bsharieh

ذهبت اليوم إلى 

المدرسة ألتعلم، 

فطلبت المعلمة 

أن نقرأ قصة، أردت 

أن أخرج القصة من 

الحقيبة، فلم أجد 

الحقيبة، فأخبرت 

المعلمة، ثم جاء أبي 

وأحضر لي الحقيبة 

ألني نسيتها في 
الّسيارة.

Musa Habash

My favorite subjects 

in school are P.E, 

art, English, math 

and computer. I like 

them because we play 

games and do fun 

activities in them.

Omar Kaibni

ذهبت مع أبي إلى بيتنا 

القديم لنقطف ثمار 

الليمون، وقال أبي لي 

ال تقطف حبات الليمون 

التالفة بل اقطف 

حبات الليمون الجيدة 

واستمتعت مع أبي 

بقطف حبات الليمون.

Muneer Hnoot

كان أخي يبحث عن نظاراته 

ويقول: أمي،أمي،أمي 

ال أجد النظارة،  بحث 

في كل مكان المطبخ، 

والغرفة،والحمام 

وحقيبته والجرار، وبعد 

البحث عن النظارة وجدها 

في السيارة لكنها كانت 

مكسورة، فقال أخي: 

أمي أريد نظارة جديدة، 

فاشترت له نظارة جديدة.

Qais Yaser

في يوم من األيام 

خرج العم باسم من 

بيته فدخلت البطة 

إلى البيت وجلست 

على الكرسي، رجع 

العم باسم فوجد الباب 

مفتوحا، خافت البطة 

فهربت مسرعة عند 

أمها ووعدت أمها أن 
التبتعد عنها.

Naya Muallem

When I grow up, I 

want to be a painter 

because I love 
painting. When I was 

young, I painted a lot.
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Yasmeen Quffa

When I grow up, I 

want to be an artist 

and a fashion designer 

because at home I 

make some dresses 

for my dolls. I want to 

be an artist because I 

love to draw. 

Rayan Alfrijat

When I grow up, 

I want to be a 
scientist because I do 

experiments. I want to 

explore things and do 

beautiful experiments. 

Taima Abulaban

When I grow up, I 

want to be a singer 

and a writer. I want 

to write a lot about 

music. In second grade, 

I started writing 

stories that I created
 

by myself. 

Zeina Nasir

When I grow up, I 

want to be a scientist.
 

Being a scientist is 

fun because we do 

science experiments. 

Sahar Sawafta

My favorite subjects 

are art and English 

because I have fun 

in them and I do 

activities

Yamen Sandouka

في يوم صيفّي حار 

ذهب خالد مع أمه إلى 

البحر، قالت أم خالد: ال 

تبتعد بالسباحة يا خالد: 

ذهب خالد للسباحة 

فأعجبه شكل الموج، 

فذهب للسباحة مع 

الموج فكان الموج 

عاليًا، وخالد ال يستطيع 

السباحة جيدًا، فبدأ 

يغرق فشاهده المنقذ، 

فقام بانقاذه، وقال 

له: ال تسبح بعيدًا عن 
الشاطئ.
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Adam Khoury

أحب أن أكون طبيب 

ألساعد الناس، وال 

أحب أن أرى أحدًا يشعر 

بالمرض، ويعيش الناس 
بسالم وأمان. 

Ahmad Muhaisen

أحب أن أكون طبيب 
بيطري، ألعالج 

الحيوانات وأضع 

السماعة وأهتم 

بصحتهم وأصف لهم 

الدواء المناسب.

Ahmad Alsharif

أحب أن أكون مهندس 

معماري، ألنني أحب 

البناء وتصميم الخرائط، 

ومهنة المهندس 

ممتعة ومسلية. 

Alia Darali

أحب أن أكون ملكة، 

ألنني أريد أن أدافع عن 

وطني وأكون عادلة 

بين الناس ويعيشون 
بأمان.
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Elias Sarsar

أحب أن أكون تاجر قمح، 

أذهب الى المطحنة 

لطحنه وتوزيعه على 

المخابز، وبذلك نحصل 
على الخبز. 

Ameer Shaltaf

أحب أن أكون العب كرة 

قدم، وأركل الكرة في 

ملعب برشلونة وأحرز 
هدفًا.

Joy Dabit

My favorite subjects 

are art and English. 

Art is fun and I like 

English Because we 

have fun and also 

because we learn 

to speak another 

language. 

Augustina Kafity

أحب أن أكون مدربة 

لركوب الخيل، ألنني 

أركب الخيل وأحبه كثيرًا، 

وأرغب أن  أعلم الناس 

ركوبه، وعندي حصان 

أبيض، أحبه كثيرًا ويأكل 

الكثير من القش. 

Fares Yaser

أحب أن أعمل في 
صاالت العرض 

ومسابقات األغاني 

وأضع السماعة على 
أذني وأستمع

 وأقّيم  اآلخرين. 

Anna Khatib

أحب أن أكون مدربة 

كراتيه، ألنها مسلية 

بالنسبة لي كثيرًا، 

واتقن الكثير من 
الحركات. 

Kareem Wahbeh

When I grow up, I 

want to be a pilot 

because I like to 

travel. I don’t like to 

stay at home.

Cynthia Duaibes

أحب أن أكون معلمة 

موسيقى، ألني 

أحب العزف على 

البيانو، وأحب أن 

أعّلم الموسيقى 

لألوالد وأغني معهم، 

وأعلمهم الكثير من 

األغاني الجميلة. 



88 | Yearbook 2019-2020

Mustafa Tarifi

أحب أن أكون باحث 

أبحث عن المعلومات 

وأدرسها وأخبر الناس 

عنها وأصبح مشهورًا.

Karmel Daoud

When I grow up, 

I want to be an 

engineer because I 

want to make houses 

and male people 

happy. 

Nala Alazzeh

When I grow up, I 

want to be a scientist 

because scientists 

explore stuff and 

make people learn new 

things. 

Marcel Habash

When I grow up, I 

want to be a doctor 

because I don’t want 

to see people sick. I 

want to help all the 

people in the world.

Nai Quffa

My favorite subjects 

are sports and art. I 

like sports because I 

can move my body. I 

like art because I can 

show my mom and dad 

what I draw.

Leith Ali

My favorite sport is 

basketball. I like it 

because it makes me 

strong and healthy. I 

hope I can join a team 

one day.

Nizar Rimawi

When I grow up, 

I want to be a 
policeman to make 

everybody safe from 

thieves everywhere. 

Mirna Rabah

My favorite sport is 

basketball. I love it 

because I love to be 

healthy. Basketball is 

a fun game. I want to 

be a basketball coach 

when I grow up.
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Zaina Kreitem

أحب أن أكون معلمة 

جمباز، ألعلم الطالب 

الكثير من الحركات، فأنا 

أحب الجمباز كثيرًا. 

Omar Al-Terawi

أحب أن أكون شرطي، 

ألدافع عن بالدي 

وأمسك اللصوص 

وأنظم السير ويعيش 

الناس في أمان.

Zeina Tannous

When I grow up, I 

want to be a teacher 

because I like to teach 

students things like 

math. I also like to 

let them play with 

the class toys to lear
n 

math.

Sarah Abd-Al-Haleem

My favorite subject 

is English. I like to 

because I like talking 

English. I like talking 

English and I think 

it is fun to learn 

English.

Zeina Nasser

When I grow up, I 

want to be a teacher 

because my mom is a 

teacher. I also like to 

be a dentist because I 

want to make people 

healthy. 

Sabrina-Lynn Salameh

My favorite subject is 

sports. I like sports 

because I get to move 

my body. Sports are 

good because they 

keep us healthy and 

fit.

Tia Daromar

When I grow up, I 

want to be a doctor 

because I love to help 

people. The world 

needs doctors to make 

sure people stay alive 

and healthy.
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Adnan Meari

My favorite subject 

at school is English. 

I like it because it 

makes me think a lot. 

English is so much fun 

to learn!

Aleen Freij

Aleen Hamada

When I grow up, I 

want to be a teacher. 

My favorite subject 

is math and I want to 

teach it.

Alexander Kuttab

My name is Alex and 

I like to swim. I also 

like to play football. 

I wish to become a 

famous football player.
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Ghazi Joma

My favorite sport is 

soccer, because I get 

stronger at sports 

and it makes my brain 

stronger and healthier 

too. 

Andrawes Maayeh

When I grow up, I 

want to be a doctor to
 

help people get better. 

A doctor helps people 

when they are sick.

Jad Saidam

I love school. My 

favorite subject is 

sports. We have a 

lot of fun in school. 

School is the best, we 

learn a lot of things in 

school. 

Donia Khalawi

هوايتي المفّضلة هي 

لعبة كرة القدم. فمنذ 

صغري كان أبي يلَعُب 

معي ويدربني على 

هذه اللعبة،  وعندما 

كبرت أصبحت هواَيتي 
الُمَفّضلة. 

Haya Yaser

َأكَثُر ماّدة ُأَفّضُلها هي 

ماّدة الّلغة العربية. ُأحّب 

نصوص االستماع كثيرًا 

وكذلك حصص الَنشيد. 

َأسَتمِتع كثيرًا بحّل َأوراق 

العمل. ُأحّب ُمَعّلمتي 

كثيرًا، َفِهَي ُتَعّلمني 

َأشياء مفيدة َوَجديَدة. 

Basil Abulaban

َمرحبًا، اسمي باسل. 

ماّدتي المفّضلة هي 

حصص البحث،  فَأنا 

َأستمتع ِبها كثيرًا، 

أِلّنني ُأحّب البحث 

عن معلوماٍت جديدٍة 
وُمفيدة. 

Karim Tijani

When I grow up, I 

want to be a doctor. 

I love to be a doctor 

because I don’t want 

to see people hurting.

Elias Stephan

When I grow up, I 

would like to be a 

Math teacher. I chose 

this job because I am 

good at Math and I 

love teaching kids.
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Malak Naser

When I grow up, I 

want to be a teacher. 

I want to help children 

learn. The world needs 

teachers so people can 

learn more things.

Laila Jaawan

ُأحّب ُكّل المواد التي 

َأَتعّلمها في المدرسة. 

لها   وَأكَثر مواد ُأَفضِّ

هي اللغة اإلنجليزية 
وحصص البحث، 

الرياضيات والرِّياضة. 

ُأِحّب اللغة اإلنجليزية 

ألّنني أتعلم ُلغة جديدة 
وُممتعة. 

Mousa Salameh

When I grow up, I 

want to be a doctor 

because I like to help 

people. I want to be a 

doctor for children.

Lour Darwish

عندما أكبر ُأحب َأن 

ُأصِبَح فّنانة، ألنني 

ُأحّب الّرسم كثيرًا وُأحّب 

َأن َيسَتمِتع الّناس 

ِبُرسوماتي، َفَأنا 

َأتسّلى كثيرًا عندما 
َأرُسم. 

Maya Ghawi

Maya: My name 

is Maya and I like 

gymnastics. I like 

gymnastics because I 

can get stronger and 

healthier.

Lilia Shilleh

هوايتي الُمَفّضلة هي 

القراءة، يشّجعني أبي 

دائمًا على القراءة، 

وأحيانًا َيْسَمُح لي ِبَأن 

أقرأ رواياته. عندما أقر 

أستمتع كثيرًا وأتعرف 

على مفردات ومعاٍن 

كثيرة باللغة العربية 
الفصحى. 

Natal Qatamesh

ُاحبٌّ مادة الّرياضيات 

كثيرًا، ألّنني ُأحّب 

اأَلرقام، ُأحّب َأن َأقِسم 

وَأضِرب وَأجَمع وَأْطَرح 

اأْلرقام. فالرياضيات 

مادة سهلة جّدًا 

وُتَسّليني، وَأْسَتمِتع 
بها كثيرًا. 

Lourdes Alkhoury

عندم أكبر ُأحّب أن أصبح 

طبيبة. أّمي اختارت لي 

هذه المهنة، وألنني 

ُأحّب أمي كثيرًا، أريد أن 

ُأحّقق لها أمنيتها ِبأن 
ُأصِبَح َطبيبة. 
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Yara Abuhashhash

عندما أكبر أتمنى أن 

أصبح مدربة كاراتيه، 

فهي رياضة مفيدة 

للجسم والعقل، وأنا 

أحب الرياضة كثيرًا أِلّنها 

تقوي أجسامنا. 

Nazeih Abulail

عندما أكبر أحّب أن 

أصبح رّسامًا مشهورًا. 

ألنني أحّب الّرسم كثيرًا 

وأتسلى وأستمتع جدًا 

عندما أرسم. كما أّنني 

أحّب أن َيرى الناس 

رسوماتي الجميلة. 

Tala Khader

أحّب مدرستي كثيرًا 

وأحّب حصص الرياضة 

والموسيقى والفن، 

ألنني أتعّلم الغناء 

والعزف، وأرسم 

لوحات جميلة كما 

أتعلم مهارات الركض 
والّتدحرج.

Yasmeen Nasir

When I grow up, 

I want to be a 
scientist. The first 

reason is that I can 

do experiments. The 

second reason is to 

make fun experiments 

and show it to the 

class. 

Noor Salhi

ُأحب َأن ُأصِبَح ُمَعّلمة 

عندما أكبر. َفأنا ُأحّب 

َأن ُأعّلم اأَلطفال أشياء 

جديدة  مثل معلمتي 

الجميلة التي تعّلمني 
كّل شيء.

Taym Maraqa

My favorite subject 

at school is art. I lik
e 

art because I have 

fun and I can draw 

many things. I wish to 

become an artist one 

day.
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Ali Badriyeh

عندما أكبر أحّب أن 

أعمل بناء ألنني أحّب 

أن أرى البيوت الجميلة 
ومتقنة البناء.

Daniel Izz

 أحّب أن أكون عندما 

أكبر عامال في محمص 
عودة ألنه ناجح 

ومشهور، حيث يبدأ 

العمل كل يوم قبل 

شروق الّشمس بدقائق 

ونعود إلى البيت 

الّساعة الّتاسعة مساًء.

Amro Mohammed

عندما أكبر أحبُّ أن 

أكون العب كرة قدم 

محترف،ألنني أحبُّ لعبة 

كرة القدم وأتقنها 

وأتدرب عليها يوميًا، 

ولدي في المنزل الكثير 

من الكرات،والعبي 

المفضل هو رونالدو 

وأحّب أت أصبح مثله 
عندما أكبر.

Dara Ghanam

My favorite sport is 

basketball. I like to 

dribble the ball and 

I like the coaches. I 

hope I can be a famous 

basketball player one 

day. 
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Jenna Masri

When I grow up I 

want to be an artist. I
 

love to draw and have 

been drawing since I 

was 2 years old.

Diana Kaileh

My favorite subject 

in school is English. I 

love English because 

we get to learn new 

things. 

Laila Abdulhadi

عندما أكبر أريد أن أكون 

فنانة مشهورة ألنني 

أحب األلوان والفن 
والرسم.

Faris Habash

عندما أكبر أحّب أن 

أكون مهندسا ألصمم 

عمارات جميلة وكذلك 

أصمم مباني رائعة 

لتكون مدينتا جميلة.

Jolyan Abdallah

أحّب أن أصبح عندما أكبر 

العب كرة قدم، ألصبح 

العب كرة قدم مشهور 
مثل ميسي.

Edward Nasser

أحّب أن أكون مهندسًا 

أرسم وأبني بيوتًا 

جميلة عندما أكبر.

Lamitta Masarani

When I grow up I 

want to be a teacher 

because I want to 

help my mom. I want 

to help my mom when 

she is teaching the 

students and when she 

isn’t at school I will 

be able to teach the 

students for her. 

Jaser Yaser

When I grow up 

I want to be an 

architect. I would like 

to design buildings 

and houses for people 

to live in. I also like to 

draw 3D art. 



96 | Yearbook 2019-2020

Qais Shaltaf

My favorite sport to 

play is basketball. I 

like the Los Angeles 

Lakers team the 

most and I love Kobe 

Bryant (RIP). 

Laya Juma’a

When I grow up I 

want to be a dentist. I
 

want to help all of the 

people to keep their 

teeth fresh and clean
. 

I want to help people 

to have a nice smile. 

Rakan Natour

When I grow up 

I want to be a 
lifeguard. I love to 

swim and help people 

if they are in danger. 

Natalia Izz

عندما أكبر أحّب أن أكون 

طبيبة أسنان ألعالج 

المرضى اللذين يعانون 

من األلم في أسنانهم 

من التسوس وأخلع 

األسنان غير الّسليمة، 

وأضع بريسيس لكبار 

الّسّن وأنصحهم 

بتنظيف أسنانهم 

كل يوم وأن ال يكثروا 

من أكل الحلويات 
والشكوالتة.

Rahaf Abuayyash

عندما أكبر أحّب أن 

أعمل محاسبة ألنني 

أحّب الّرياضيات كثيرًا.

Michel Karkar

عندما أكبر أحبُّ أن 

أكون معلما ألنني 

أحّب الّتعليم وأحبُّ 
معلماتي. 

Salma Abdrabbou

أحب أن أكون عندما أكبر 

مهندسة ألنني أحّب 

الّرسم والّتصميم .

Pria Moroney

My favorite sport is 

soccer. I like soccer 

because my mom used 

to play when she was 

younger. 
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Yousef Izz

عندما أكبر أحبُّ أن أصبح 

مكتشفا ألنني أحب أن 

أكتشف الغابات وما 
يوجد بها.

Salma AlMohor

When I grow up I 

want to be an artist. 

Drawing and coloring 

is something that I 

really love to do. 

Sholeen Asbah

أحّب أن أكون طبيبة 
أسنان لألطفال 

عندما أكبر ألنني أحّب 

األطفال وأريد أن أجعل 

ابتساماتهم أجمل.

Zaina Nubani

When I grow up 

I want to be an 

engineer because I 

love to design houses 

for people. I love to 

draw and design new 

things. 

Sari Shuaibi

When I grow up 

I want to be a 
pharmacist. I want to 

be able to help people 

when they are sick 

and to take care of my 

family. 

Tia Ghaith

When I grow up 

I want to be a 
veterinarian because 

I love animals very 

much. I love to feed 

them and take care of 

them when they are 

sick. 
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Ahmad Shihab

عندما أكبر أحب أن أصبح 

عالم فضاء ألكتشف 
الكواكب.

Aline Zaid

I want to be a 
hair stylist because I 

want to make fabulous 

hair.

Aleen Samaha

عندما أكبر أحب أن أصبح 

طبيبة عيون ألعالج 

الناس وألن لدي عيادة 
وأحبها.

Andrew Rukab

I want to be a teacher 

because I like kids.
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Hamzeh Khdeir

I want to be a teacher 

to teach kids how to 

read.

Anis Bursheh

عندما أكبر أحب أن أصبح 

طبيب أسنان مثل بابا 
ألعالج المرضى.

Joseph Abu Said

عندما أكبر أحب أن 

أصبح طبيب ألن الطبيب 

يكسب النقود الكثيرة.

Azzam Quran

أحب أن أصبح رجل 

أعمال مهم ألني أحب 
التجارة.

Jad Tesdell

عندما أكبرأحب أن أصبح 

مدير الدفاع المدني 

حتى أساعد الناس 

وأطفىء الحرائق.

Aram Filmon

I want to be a teacher 

because I want to 

teach kids.

Joud Sawaftah

I want to be a music 

teacher because I like 

to sing.

Cezar Tannous

عندما أكبر أحب أن أصبح 

طباخ ألنني أحب طهي 

وأكل الطعام اللذيذ. 
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Omyma Khatab

I want to be a doctor 

because I want to 

treat people and make 

a lot of money.

Joury Balatya

I want to be a teacher 

because I like to 

teach.

Said Kamal

I want to be a doctor 

because I want to take 

care of people.

Maya  Natour

I want to be a teacher 

because I like to 

teach.

Rafeef Nubani

I want to be a doctor 

to take care of the 

people.

Julie Al Aref

عندما أكبر أحب أن أصبح 

مصممة أزياء ألصمم 

المالبس الجميلة.

Said Stephan

عندما أكبر أحب أن أصبح 

مهندس ألبني البيوت 
الجميلة.

Natalia Tawasha

عندما أكبر أحب أن أصبح 

شرطية ألمسك اللص 
الذي في حينا.
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Walid Aloul

عندما أكبر أحب أن 

أصبح رسام ألنني أحب 

األلوان والرسم.

Sami Zaghrout

I want to be a house 

worker because I like 

to cook.

Tala Amer

عندما أكبر أحب أن 

أصبح مهندسة ألنني 

أحب رسم وبناء البيوت 
والعمارات.

Zeid Shamieh

I want to be a doctor 

because I want to help 

people.

Sila Fallah

عندما أكبر أحب أن أصبح 

طبيبة ألعالج الناس 
المرضى.

Taleen Shilleh

عندما أكبر أحب أن أصبح 

طبيبة ألساعد الناس 
وأعالجهم.
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Adel Shawar

I want to be a 
policeman because I 

want to help people.

Ahmad Juma’a

I want to be a dentist 

because I want to help 

people.

Ahmad Abuelkhair

I want to be a teacher 

because I want to 

teach boys and girls.

Ali Abdulhalim

I want to be a soccer 

player because its 

nice and beautiful.
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Hala Abuqtesh

أحّب أن أكون محامّية 

ألدافع عن الّناس 
المظلومة. 

Amal Ayesh

I want to be a teacher 

because I want to 

teach.

Jana Abu Alrub

I like to be a 
firefighter because I 

will stop the fire.

Carine Duaibes

I want to be a dentist 

because I make teeth 

clean.

Hanna Imseeh

أحّب أن أكون عالم لكي 

أعرف أكثر عن الكواكب. 

Aram Abdallah

أحّب أن أكون شرطّيًا 

حّتى أخالف الّناس اّلتي 

ال تسير حسب قوانين 
وأنظمة الّسير. 

Khalid Zahran

أحَب أن أكون طبيب 

ألساعد الّناس وأخفف 

عنهم أوجاعهم، وحّتى 

ال ينتشر الفيروس. 

Habib Abu Hijleh

أحّب أن أكون نجارًا 

لكي أصنع الخزائن 

وأثاث المنزل وأصمم 
المطابخ. 
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Rashad Al-Atilli

أحّب أن أكون العب كرة 

قدم ألني أحّب الّلعب 

بالكرة كثيرًا وأحّب أن 

أشارك في مباريات 
كرة القدم. 

Romel Zakkak

أحّب أن أكون طيارًا 

حّتى أسافر وأزور بلدان 
كثيرة. 

Leen Deek

I want to be a dentist 

to help fix teeth.

Samer Abdul Hadi

أحّب أن أكون رجل 

إطفاء حّتى أساعد 

الّناس في إطفاء 

الحرائق وأحمي 

الحيوانات أيضا. 

Melia Mrebe

أحّب أن أكون معّلمة 

ألني أحّب مس ميسون 

كثيراّ وأريد أن أكون 

مثلها وأعلم األطفال. 

Salma Zakout

I want to be a doctor 

because I want to help 

little children.

Maya Alsadi

I want to be a teacher 

because I want to 

teach kids.

Naya Khaldi

أحّب أن أكون موظفة 

في الّدفاع المدني 

حّتى أساعد الّناس 

في إطفاء الحرائق 

وأحميهم من األخطار. 
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Sara Farouki

I want to be an 

astronaut because I 

want to see space.

Yassin Bawatneh

I want to be a farmer 

because I want to give 

the people food.

Talia Abu Al Khair

أحّب أن أكون معّلمة 

لكي أعلم الّطالب. 

Tia Baker

أنا أريد أن أصبح عندما 

أكبر طبيبة أسنان 

مثل ماما لكي أعالج 

المرضى وأصلح لهم 
أسنانهم. 

Talia Saba

أحَب أن أكون رسامة 

وأرسم رسومات جميلة، 

وأتمنى أن أكون أفضل 

رسامة في العالم. 

Yazan Hammoudeh

I want to be a 
policeman because I 

want to help people.
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Abigail Zanayed

I want to be a 
teacher because 

I want to  help  

the people  learn.

Ali Quran

أنا أحب أن 
أكون بائع 

ألعاب مثل أبي 
حتى أساعد 

األطفال 
وأفرحهم 

Adrian Issa

I want to be a doctor 

because I help people.

Basil Dahdah

أنا أحب أن أكون 

شرطي وأساعد الناس 
من المجرمين.
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Jude Al Sabi

I want to be a you- 

tuber because I like to 

record dvds.

Carmen Ziadeh

I want to be a teacher 

because its fun.

Kian Bishara

I want to be a doctor 

because I want to help 

people.

Jameel Abdo

عندما أكبر أحب أن أكون 

مهندس وأبني بيوتًا 
جميلة.

Karim Issa

ُأحب أن أكون مهندس 

لكي أصمم البيوت 
الجميلة.

Eleen Musleh

أنا أحب أن أكون مدربة 

كرة قدم مثل أبي.

Lamar Karam

I want to be a teacher 

because I like children.

Jawad Bushnaq

I want to be an artist 

because I like to draw.
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Naya Kamel

عندما أكبر أحب أن أكون 

طبيبة لكي أساعد 

الناس وأحب أن أسبح 
وألعب رياضة.

Maya Hijab

عندما أكبر أحب أن أكون 

معلمة في الروضة 

وأعلمهم كل شيء.

Raya Muzaffar

عندما أكبر أحب أن أكون 

رسامة وأرسم لوحات 
جميلة.

Nabil Aburdeneh

I want to be a car 

dealer because it is 

fun to sell cars.

Ragheb Haj Hasan

I want to be a swat 

team because I want 

to help the people.

Mohammad Issa

ُأحب أن أكون شرطي 

مرور حتى أنظم السير 
وأمنع األزمة.

Rita Rayan

I want to be an artist 

because I like to draw.

Natalie Nahhas

أحب أن أكون معلمة 

رياضة مثل جدتي.
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Zaid Abdul Hadi

I want to be an art 

teacher because I 

want to help people 

draw.

Saba Abdin

ُأحبُّ أن أكون طبيبة 

أطفال لكي أعالج 

األطفال من األمراض. 

Taym Shami

I want to be a doctor 

because I like to help 

people.

Zeineddine Issa

ُأحب أن أكون طبييب 
وأعالج الناس. 

Talia Abu Farha

أحب أن أكون معلمة 

أطفال ألنني أحب 

العمل مع األطفال.

Watan Abu Ahmad

I want to be an art 

teacher because I like 

to draw.
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Arafat Qaraeen

أريد أن أصبح العب كرة 

قدم وسوف أتمرن

باستمرار حتى أصبح
قوي.

Carla Stephan

When I grow up I 

want to be a doctor to
 

help people. 

Bassel Habash

أحب أن أصبح رجل 

إطفاء حتى أساعد 

الناس في إطفاء الحرائق. 

Evan Abdallah

When I grow up 

I want to be a 
firefighter to help 

people and put the 

fire out.
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Jenna Bakri

When I grow up I 

want to be a chef. 

Ghazal Hajal-Nabali

When I grow up I 

want to be a teacher 

and a lovely mother. 

Khader Al Masarani

When I grow up 

I want to be a 
policeman. 

Ibrahim Masri

When I grow up 

I want to be an 

architect and help 

build houses. 

Kenzi Fallah

أحب أن أصبح طبيبة
بيطرية ألعالج

الحيوانات المريضة. 

Hakam Melhem

أحب أن أصبح العب كرة 

قدم، وسجلت في نش

اط كرة القدم وأتدرب 
دائما. 

Leen Khalil

أنا أحب أن أصبح طبيبة

عيون وأعمل عمليات
وأساعد الّناس، 

وسوف أتدرب.

Issa Habash

أحب أن أصبح طيار 

ألني أحب الّسفر 

والطيران إلى كل
 مكان. 
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Mohamad Jubeh

أريد أن أصبح مثل أبي

وأعمل في المتاحف. 

Leena Madi

When I grow up I 

want to be an English 

teacher. 

Moosa Himsi

أحب أن أصبح عالم فض

اء وأسافر الستكشاف 
الفضاء. 

Malak Hindo

When I grow up 

I want to be an 

astronaut and fly in a 

space rocket. 

Mohammad Marridi

أحب أن أكون عالم كيمي

ائي ألنني طالب ذكي. 

Mahar Lahloh

When I grow up 

I want to be a 
gymnastics teacher. 

Muna Al-Rimawi

أحب أن أصبح طباخة و

سوف أتدرب وأطبخ
أكالت لذيذة. 

Marianne Shamieh

أحب أن أصبح معلمة 

علوم ورياضيات ألني 

أحب العلوم والرياضيات.
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Tia Taher

أحب أن أصبح شرطية

حتى أحمي الناس. 

Omar Al Tamimi

When I grow up 

I want to be an 

astronaut. 

Shams Erakat

أحب أن أصبح محامية 

حتى أدافع عن الناس. 

Salah Al-Din Zuhaika

أنا أحب أن أكون مزارع 

وألكون مزارع أريد أن أز

رع الّنباتات واألشجار وأ
هتم بها. 

Tamara Shqairat

When I grow up I 

want to be an English 

teacher. 
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Alma Lahloh

Kareem Aldwaik

Chris Habash

Masa Natsheh

Salma Jarrar

Banah Al-Saify

Leen Soufan

Fares Awad

Naya Khalaf

Tia Rayan

Ameer Daoud

Kareem Qawasmi

Elena-Maria Salameh

Mina Arbeed

Suleiman Duaibes

Carla Habash

Lure Al-Saleh

Jad Sharif

Noor Nasr

Yara Qattan

Charbel Sababa

Malak Hardan

Joury Jaas

Omar Aldwaik

Ziena Touma
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Alma Mousa

Kinda Nassar

Joseph Habash

Nasser Atshan

Rima Jallad

As’ad Tannous

Matilda Hoops

Kareem Abdin

Omar Salameh

Sophia Darali

Andre Izz

Lawra Abu Homous

Kamal Ghannam

Natalia Mashal

Saleem Asbah

Ellen AL-Haj Qasem

Maya Rimawi

Kareem Nafe’

Rand Nabulsi

Zeina Elayyan

George Imseeh

Mayan Khalili

Karmel Alatar

Raya Abu Shalbak

Zeina Nafol
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Brigiette Naser

Maher Hilweh

Karam Tina

Nay Hilweh

Samir Abdelwahed

Faris Ghazawi

Mayella Stephan

Layan Mohammad

Queen Asbah

Suhail Salameh

Carlos Asbah

Malak Jaawan

Lauretta Abdallah

Nooraldein Mikkawi

Sila Daoud

Haifa Ziadeh

Nabeel Khlawy

Leah Omari

Salem Abu Ghazaleh

Tawfiq Atiq

Karam Abdel Ghani

Natalie Alattili

Loor Qneibi

Salma Sabaaneh

Yasmine Ziadeh
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Adam Habash

Lia Dahadha

Diana Kassis

Sara Hussein

Aya Abu Hummos

Nada Karakra

Jesslyn Hussary

Tawfiq Mikkawi

Anda Sharha

Majd Abed Rabbo

Firas Amleh

Talia Omar

Carmel Kamal

Nakhleh Asbah

Jude Abunahla

Walid Saleh

Yazan Baidoun Zara MasriYousef Mute’e Ziena Khairy

Daniella Hanania

Odai Salahaldeen

Said Haifa

Leen Totah

Yara Shileh
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Adam Farouki

Hanna Imseeh

Anton Kassis

Julia Essa

Agapi Atallah

Ibrahim El-Khoury

Basel Abu Dhaim

Karam Sandouka

Aleen Awwad

Issa Shihadeh

Elina Almasri

Kareem Haj Qasem

Aline Abdelwahed

Jad Hijazi

Emily Saad

Leza Tarifi Nai Haddad

Nathalie Stephan Riena Rayan Saleem Habash Seri Alazzeh

Angelina Mardirossian

Joud Khalili

Ghaleb Nubani

Nasri Dabit
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Adel Boulos

Kenzy Hamdan

Basel Nubani

Nadine Marie

Rakan Atiq

Alexsandra Sarsar

Lamita Duaibs

Dana Almimi

Nai Bazzar

Salma Hammad

Alia Shayeb

Maya Abuleil

Fares Abu Ein

Omar Al-Shuaibi

Suliman Abulail

Ameer Almukhtar

Maya Ghawanmeh

Jad Shaltaf

Osama Mimi

Talia Ghaith

Azmi Abukhalil

Mohammad Abu Al-Hummos

Kareem Sabaneh

Qais Al Sheikh

Yasmeen Ayesh
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Adrian Hadid

Laureen Sarsar

Charbel Qahoush

Nasif Husary

Sophia Nino

Ali Abualhomos

Marcella Habash

Dana Khalil

Othman Shelleh

Taim Washaha

Amr Shinnawi

Maurice Ziadeh

Eleen Mafarjah

Rakan Musleh

Taleed Muzaffar

Arianah Badwan

Mohammad Rimawi

Hussam Kaileh

Riva Ghoury

Tamer Al-Shawa

Cattleya Salameh

Muna Hammoudeh

Kinda Ibrahim

Shadi Rimawi

Vanessa Asbah
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Ahmad Aqel

Loor Salameh

Husam Rabah

Nai Salameh

Tia Assi

Ali Arafat

Marcel Musa

Ivan Nahhas

Naya Elshobaki

Wisam Qadah

Areej Kaileh

Masa Arafat

Jilan Rabah

Naya Musha’sha

Yousef Saifi

George Kahwaji

Maxim Joulani

Julia Namruti

Samir Kreitem

Yousef Tarifi

Haya Hasan

Mustafa Yousef

Lara Salhi

Sara Abualkhair

Zaid Stephan



حكاية مدرسة الفرندز
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Why RFS
Activities @RFS KG!

Library, Computer & Multimedia Labs
Art

Music
Sports
Science

Health Awareness Activities
Community Service Program

Inside the Problem-Solving Classes
Environmental Club

Field Trips
Learning Support Program
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CELEBRATING THE 
LAST 

DAY OF SUMMER 
WITH 

ICE CREAM - YUM
MY!

CUTIE
PIES!

YAY!

CUTIE PIES!
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SHOW & TELL SATURDA
YS ARE 

ALWAYS FUN FOR UKG
! THIS ONE 

WAS ABOUT THE LE
TTER “W”

WHO IS 
WINNING?
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UKG 100 DAYS OF
 SCHOOL CELEBRA

TION!
1...2...3... GO..

STORY 
TELLING
ACTIVITIES
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من أبرز النشاطات التي قامت 
بها مكتبة املدرسة لهذا العام 
الدراسي 2020/2019 مسابقة 

"جواز سفر القراءة". تهدف هذه 
املسابقة لرفع الوعي بأهمية اللغة 

العربية ولتشجيع القراءة  من 
خالل التزام كل طالب وطالبة 

بقراءة خمسني كتابًا خالل العام 
الدراسي.

ومن النشاطات األخرى لهذا 
العام أيضا استضافة العديد من 

املؤلفني احملليني ملناقشة قصصهم 
مع الطالب. ومت أيضا استضافة 
األهالي لقراءة القصص املمتعة 

مع الطالب.

نتمنى أن تكون هذه النشاطات قد 
ساهمت يف تكوين جيل يحظى 

بالتميز واإلبداع قادر على االبتكار 
يف جميع املجاالت.

أمينة مكتبة املدرسة األساسية 
نادين احلاج عبد

 Multimedia تعد حصة ال
)الوسائل املتعددة( من 

احلصص الرئيسية 
والفعالة يف برنامج السنوات 

االبتدائية )PYP( حيث 
تدعم احملاور املتجاوزة 

ويستطيع الطالب من خالل 
احلصص أن يطوروا مهارات 

احلاسوب املختلفة والتي 
تساعدهم على مدار سنني 

تعلمهم، باإلضافة للمهارات 
البحثية باستخدام 

اإلنترنت والكتب وتوثيق 
نتائج بحثهم بالشكل 

الصحيح.

كما يستطيع الطالب 
تصميم وتطوير نتاجات 
بحثهم باستخدام برامج 
احلاسوب املتنوعة لدعم 

فهمهم وتعلمهم.

معلمة احلاسوب 
ربوع رضوان
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التربّية الفّنية

الفّن له دور كبير ومهم وإيجابي يف
حياتنا فهو مرتبط يف كثير من 
جوانب حياة اإلنسان، اجلوانب 
النفسية والعقلية والشخصية، 

كما انه ينمي املهارات اإلبداعية والفكرية
واحلياتية، بذلك يجعل اإلنسان أكثر رقياً.



املوسيقى الهادئة 
تساعدك على التفكير 

يف مشكلة..
واملوسيقى الصاخبة 
تساعدك على الهرب 

من مشكلة...

سيصرخون 
ضد الغناء وسيغني 

الشعب.. سيصرخون ضد 
املوسيقى وسيطرب 

الشعب...

املوسيقى 
هي لغة مشتركة 
ميكن أن تتجاوز 

احلدود السياسية أو 
اإلجتماعية...
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لو 
لم تكن 

فيزيائيًا من 
احملتمل أن تصبح 

موسيقيًا... 

عندما تترك الكلمات 
تبدأ املوسيقى واحلقيقة 

هي أن العنصر األكثر 
أهمية بكل ما تفعله يف 

املوسيقى...

بدون 
املوسيقى 

يبدو لي العالم 
فارغا...
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GOOAAAAAAL!!!

الرياضة غذاء الروح
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GET SET…. GET READY… GO!

يال نلعب سوا!   
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العلوم تجارب واكتشاف

مجرد أن يسمع الطلبة بلفظ “مختبر العلوم”، حتى ترى األصداء تصدح بكلمة )واو...(! 
ردة فعل عفوية منهم تعبر عن مدى الشغف لديهم للتجارب واالستكشاف، وحبهم للمحاولة 

والتجريب بأنفسهم، وهذا بحد ذاته يعكس جانًبا هاًما من فضولهم في البحث والتساؤل، ويظهر 
مدى حرصهم على العمل والسعي الكتساب المعرفة، ال سيما خالل تواصلهم للبحث من خالل 

الشبكة العنكبوتية والكتب والموسوعات، ضمن مهام واستراتيجيات متنوعة ومتعددة، تطيح لهم 
التعبير عن مكنونات أنفسهم وتلبي حاجًة لديهم؛ تدل على أننا أمام طلبة متعلمين ومتسائلين 

لما يدور ويحصل حولهم، ومهتمين بأن يكونوا متواصلين في علمهم وسعيهم للمعرفة دائمًا 
وباستمرارية، حاملين ذلك بعقلية منفتحة ومطلعة على كل ما يدور حولهم في هذا العالم.

معلمة الصف الخامس
هويدا امسيح
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"درهم وقاية خير من قنطار عالج" 
تلك العبارة هي حكمة درجنا على تداولها منذ نعومة أظفارنا، من 

باب الحض والحرص على نشر ثقافة الوقاية وكلمة »وقاية« بالمفهوم 
الطبي تعني النهوض بمستوى صحة اإلنسان وحمايته من اإلصابة 

باألمراض المعدية وغير المعدية؛ فاتباع أسلوب الحياة الصحي ال يعني 
حرمان اإلنسان من أشياء عديدة وهامة في نمط حياته اليومي، وإنما 
هو أسلوب يبعدنا عن األمراض، ويجعلنا نتمتع ونحظى بحياة صحية 

هانئة وسليمة. فالوقاية هي من طرق المحافظة على النظافة التي 
تعتبر بداية الطريق لدفع األمراض، إضافة إلى أنماط حياتية أخرى 

تدفع نحو السالمة كممارسة الرياضة المفيدة والتي تكون أداة لتقوية 
الجسم، والمحافظة على الجسد من تلبية احتياجاته سواء من الغذاء 

الكافي والمتوازن، والنوم الكافي والراحة، إلى الملبس الالئق والنظيف، 
عدا عن توفير التداوي من أي مرض. عَلنا نجد في سبل الوقاية 

باعتبارها عادة تنمو معنا منذ الصغر؛ وسيلة لدرء الكثير من األوبئة 
واألمراض، لنضمن لنا عالماً صحياً، وسالمةً للجميع. 

اللجنة الصحية
سوسن حمارشة
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COMMUNITY SERVICE PROGRAM

برنامج الزيارات االجتماعية
لم نأت الى هذا العالم  من أجل أنفسنا بل كل منا هنا من أجل اآلخر. من واجبنا كمدرسة الفرندز هو زرع قيم  ومباديء الكويكرز التي تحث 

على المشاركة في العمل التطوعي والجماعي. وقد قام طالبنا بزيارة ملجأ للمسنين في قرية الطيبة وقرية القبيبة حيث ساد االحترام 
والمحبة لغيرهم من ضمن تفاعلهم مع المسنين، والمشاركة في الرقص والغناء حيث أدخل طالبنا وطالباتنا الفرحة إلى قلوب هؤالء 

المسنين، وكان قد تم شراء كل ما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها من المبلغ الذي تم التبرع  به من قِبل الطالب وعائالتهم.

لجنة الزيارات االجتماعية
عيسى الجلدة
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يعمل قسم اإلرشاد في المدرسة بشكل متواصل مع جميع عناصر العملّية الّتعليمّية )طالب، معلمين، إدارة، أهل(.

يكون العمل بشكل جماعي مع الّطالب من خالل لقاءات أسبوعّية صفّية، يكون الهدف منها تعزيز شخصّية الّطالب وزيادة استقاليتهم 
وقدرتهم على الّتعبير، باإلضافة لمناقشة مشاكلهم المدرسّية واألسرّية ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة ومبدعة.

العمل بشكل فردي ممنهج مع األطفال اّلذين بحاجة لدعم وتدخل في بعض الجوانب الّسلوكّية، ويكون العمل بالّتعاون مع األهل والمعلمين 
وإدارة المدرسة.

وأيضًا يقوم قسم اإلرشاد بعقد اجتماعات وورشات لألهل على مدار السنة الّدراسّية.

قسم اإلرشاد االجتماعي
خالد أبو الصابر / رينيه طايع 
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لـــجـــنـــة الـــبـــيـــئـــة

حماية البيئة هي ثقافة موجودة يف مدرسة الفرندز يتم زرعها يف 
سلوك طالبنا منذ سنوات الدراسية األولى لتكبر وتنمو معهم. 

طالبنا اليوم هم شباب املستقبل وعليهم مسؤلية حماية طبيعة 
وبيئة فلسطني. 

"معا ويدا بيد لنحافظ على فلسطني خضراء"

جلنة البيئة
روال حايك

En
vir

onmental Club
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الّرحالت املدرسّية

كانت وال تزال الّرحالت املدرسيُة حتمُل تلَك الّذكرياِت
التي نبقى َنسترِجُعها ونرّددها مهما طالت ِبنا الّسنني، فهي

الّذكرى اجلميلة التي ُتدغدُغ أياَم الّدراسِة ِبعفوّيتها وروِح 
الّطفولة التي َتعبُق فيها. 

حالت  ومَع كّل حتّد وصعوباٍت تسعى املدرسُة أْن جتعَل من هذه الرِّ
نوات ولتحمَل لهم   حدثًا سنوّيًا، حتى َترسَم يف أذهاِن طلبتها صورًة لهذه السَّ

ذكريات يف صورٍة يعودون لها مع كّل حلظٍة ترنو فيها ُخطاهم ألياِم الّدراسِة واملدرسِة 
نا نبقى نصوُن ونسيُر بأماٍن للقياِم بهذه الّرحالِت على مدى ما ُأتيَح  والّطفولة، علَّ

لنا من مساحاِت هذا الوطن الواسع واجلميل  فلسطني.

عن جلنة الرحالت املدرسية
روز هيالنة
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حكاية مدرسة الفرندز
THE STORY OF RFS

Yearbook 2019-2020
L O W E R  S C H O O L

Events
Back to School Party

Chapel
White Gifts 

After School Programs 
Students Here & There 
Christmas Performances 

Fifth Grade PYP Projects
150th Gala Dinner
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AFTER SCHOOL 
PROGRAMS
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النشاطات الالمنهجية رؤية وهدف
عند الّتأمل يف كيفية خلق شخصية فاعلة ومنتجة يف 

لبة  غر، فتنمية شخصية فكريٍة لدى الطَّ املجتمع، جند أنَّ ذلك يبدأ منذ الصِّ
يبدأ من مراحل الطفولة املبكرة ثمَّ يتبعه املرحلة األساسية التي تتجلى 

بانخراطهم يف الفصول الدراسية، وليكتمل بناء وتطوير هذه الشخصية من 
حيث القيم الروحية واألخالقية واإلبداعّية وحتى مواصلة النمو اجلسدي 

وغيره بشكٍل سليم، ما انبرت األنشطة الالمنهجية التي تسعى مدرستنا إلى 
عت بها ككرة القدم، كرة  تطويرها بشكٍل دائٍم تسير نحو حتقيق ذلك، فنوَّ

السلة، الكاراتيه، الزومبا، الباليه، اليوغا، اجلمباز، الدراما، التدبير املنزلي، 
.Movie club, Engineering for kids, Robotics, Ucmas ،الفن

ونأمل أن تبقى هذه األنشطة يف تطور دائم، حتى تتيح لكل الطلبة االنضمام إليها كل
ها مجال الّطلبة األكثر لالختيار واإلفادة. حسب ميوله واهتمامه فعاًل ال ُرغمًا، ألنَّ

منسقة البرنامج
روال أبو احلمص
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STUDENTS
HERE &
THERE
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CHRISTMASPerformances
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ميثل املعرض حدثا كبيرا يف حياة مدرسة برنامج السنوات 
االبتدائية وحياة الطلبة، فهو يجمع عناصر برنامج السنوات 

االبتدائية ويشارك بها املجتمع املدرسي واحمللي. حيث 
أنه جتربة تتويجية، وميثل فرصة لتجسيد مالمح 

املتعلم الدولية التي تسعى مدارس الفرندز لتطويرها 
وإبرازها يف مجتمعنا، خالل فترة مشاركتهم يف برنامج 

السنوات االبتدائية. حيث يشارك الطلبة يف اختيار قضية 
أو مشكلة تُهمهم ويخططون جتارب التعلم )استراتيجيات 

التعلم( التي تشمل العمل املستقل والتعاوني. 

يتعاون الطلبة واملعلمون وأولياء األمور ضمن أحد احملاور 
املتجاوزة الستة يف عملية بحث تشاركية تتطلب منهم فحص 

قضايا أو مشاكل حقيقية محلية وعاملية.

مربيات الصف اخلامس

5THGRADE 
PYP 

PROJECTS
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150TH

ANNIVERSARY

On the eve of 
December 6th 2019, 
about 300 RFS 
community members came 
together to culminate the 
School’s 150th anniversary 
celebrations in the School’s first 
Gala Dinner. The dinner was organized 
by RFS’ Communications Department, 
and attended by alumni, parents, staff, RFS 
friends and Quakers.

Friends United Meeting General Secretary, Kelly 
Kellum commenced the event with the Quaker moment 
of silence, a tradition RFS has always held dear. Several 
FUM senior staff had flown over to attend the event, joining 
the local community in an effort to raise donations for RFS’ 
student financial aid fund.

All proceeds from this dinner went into the student scholarship fund, in an 
effort to entice the local and public community to increase the percentage of 
RFS students receiving financial aid.

With this event, RFS wrapped up a 
wonderful year of celebrating our 150th 
Anniversary in a variety of diverse events 
which included the whole school community.
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مدرسة الفرندز... حكاية أجيال وأجيال
تتميز مدرستنا بتاريخ حافل مليء بالعديد من األحداث واإلجنازات، والتي ساهمت 

يف غرس جذور كان لها الدور األعظم يف بناء رسالة املدرسة، والتي قوامها مبادئ وقيم 
الكويكرز التي يعززها التعاون يف البيئة الداخلية للمدرسة إلى جانب املشاركة مع 

 البيئة اخلارجية.

فمدرستنا تعمل بجّد من أجل متكني طلبٍة بوسعهم أن يصبحوا مواطنني مستقلني 
ذوي مبادئ ومسؤولني اجتماعًيا، وذوي تفكير دولي؛ من هنا، يف كل إصداٍر من الكتاب 

الّسنوي نروي فصاًل من فصول مسيرة مدرستنا، وجنسدها بصوٍر وكلمات لنخرج 
نوّي". بكتاب اسمه "الكتاب السَّ

ففي الصورة نتوقف قلياًل عبر الّزمن لنسترجع تفاصيل أحداث معينة، حيث نسافر 
جاح. كما إّننا  بعيًدا عبر الذكريات ونستحضر اإلجنازات ونستشعر الفرح واحلب والنَّ
ا مغلًفا بذكرياٍت  بالتقاطنا لتلك الصور نقطُف تلك التفاصيل؛ فنحصد كتاًبا سنوّيً

 جميلٍة ومميزة.

وأخيًرا ال يسعنا إال أن نتقدم بالّشكر لكّل فرٍد كان له الدور األعظم يف جناح هذا 
الكتاب لهذا العام، ونخص بالذكر الهيئتني اإلدارية والتدريسية، وطاقم العاملني 

نا ال ننسى أولياء  لتقدميهم املساعدة لنا يف كافة األنشطة، ودعمهم الالمتناهي، كما إنَّ
أمور طلبتنا املعطائني، فلكم منا جميًعا كل احلب والوفاء، دمتم ودام عطاؤكم.

جلنة الكتاب السنوي
هويدا امسيح، حنني ريان، نادين احلاج عبد عيسى

YEARBOOK COMMITTEE 2020
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حكاية مدرسة الفرندز
THE STORY OF RFS

Yearbook 2019-2020
L O W E R  S C H O O L

Advertisements

Yearbook 2019-2020 | 177176 | Yearbook 2019-2020



178 | Yearbook 2019-2020



أعوام

مـن الثقة وا�مـان

أعوام

مـن الثقة وا�مـان

أروما مركز التجميل الطبي المرخص من وزارة الصحة
رام اهلل شارع الكلية األهلية، عمارة بنك القاهرة عمان )عمارة البجة( - ط5

  + 970 562960090     054 381 1952      02 2 960 090/1

  Aroma Beauty Clinic      aroma.beautyclinic     aroma.clinic
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إنتقلت عيادة د.فادي خفش إلى موقعها الجديد
بناية فاروق الشامي بجانب ملعب الفرندز ط1

حشوات تجميلية أمامية

زراعة األسنان تقويم األسنان

العالج بالخاليا الجذعية
األحدث من البالزما

حشوات تجميلية خلفية

Ramallah, Palestine
+970 599222242 / +970 569060000
+970 2 2967373

www.facebook.com/KhuffashFadi
www.instagram.com/FadiKhuffash

قشور خزفية
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Food is music to the body, music is food 
to the heart
Be organic, Be healthy...
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