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F O U N D A T I O N  

 على تأسيس المدرسة  اعام 150مرور احتفالات الذكرى 

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 2019/ 2018 العام   6العدد  

 رسالة المدير العام .١

 لقاء مع الخريجين .٢

 شباطزاوية المكتبة لشهر  .٣

 تقويم المدرسة .٤

 :الشهر هذا عدد في

                                                                 

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تونعصر   لزي  ا

 تاريخ مدرستنا
 

 زميتاريخ طويل وم فرندزلدى مدرسةةةة ال

في فلسطين، ومن المثير للاهتمام تتبع 

مةدرسةةةةةتنةا التي نفخر اهةا.  لةا   تةاريخ

هدت المدرسةةةةةةة  القرن الماضةةةةةد، شةةةةة

الةةاحتلةةا  التركي والبريطةةاني والةة ردني 

لعةةةالميةةةة،  حيلي، واللروة ا والةةةائةةةةةةاا

الفرندز . مدرسةةةة ات المسةةةتمر والاغلاق

ئد المتقلب، رام هللا سيا ، في تاريخها ال

 ، ولكن أيضةةةةةا  رسةةةةةةلم تخدم فقط كمد

لاجئين، ومسةةةةةتشةةةةةفى، ومركز  كمركز ل

للملةةاضةةةةةاات واللفلةةات الموسةةةةةيقيةةة 

 وغيرها من ال نشطة الثقافية.

 

عام  هذا ال مدرسةةةةةةة الفرندز  عد  تسةةةةةت

على تأسيسها.  150للاحتفا  االذكرى ا  

سةةيقدم هذا المقا  نبذ  عن فتر  زمنية 

 آ رى من تاريخ المدرسة.

 

1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسةةةةةة  فتتلواأن ي طلبت مريم منهم

للفتيةةةات حيةةةك لم يكن هنةةةا  ارنةةةام  

تعليمي للفتيات في قريتها. تلقت مريم 

تعليمها في القدس، وكانت أو  معلمة 

في مدرسةةة الفرندز. وافا الكويكرز على 

يم، واللو  عةةةام  قتراح مر ، تم 1893إ

تشةةليل اماني معلمين متنقلين في رام 

 هللا والقرى المليطة اها.

 

1889 

 ادار الفرنةةةدز  تفتتلةةة، ا1889في عةةةام 

تةةدريةةب الفتيةةات، ارعةةايةةة مجلس اعثةةة ل

لذي ُعرف فيما اعد  فرندزال ل مريكي )ا ا

 15( أاوااه لةةةةةةةةةينالمتلد فرندزااجتماع ال

 نان.لبوطالبا  من مختلف أنلاء فلسطين 

 

 قيم الكويكرز

اعتمد التعليم في مدرسة الفرندز على 

قيم الكويكرز: اللا عنف والمساوا  

والنزاهة والبساطة والخدمة والمجتمع. 

 20، كانت الرسوم تعاد   1901في عام 

، ال قساط، وسكنلل سنوياُ  دولارا  

والتعليم، والكتب، واللسيل، وغيرها من 

كانت كيت غاارييل أو   الآ رى.النفقات 

 *.1906ا أليس جونز في عام مدير  تليه

 

 

 

 

 

 عام المدير ال سالةر 

 لية مدير داحر  الادار  الما –اقلم نافز الكوني 

 والموارد البشاية

موضوع هذا العدد من عصا الزيتون هو العناية  لقاء مع الخريجين

البيئية. هذا الموضوع هو ال كثر ملاحمة، ل ن 

العناية البيئية هي واحد  من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية ال رض وسكانها. نلن 

هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من نؤمن اأن 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا الكمة. االنسبة 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا 

ولكن أيضا  ممتلكاتنا وايئتنا الطبيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقياد  الجيد  تعني الاهتمام 

من  ل شخاصاما تم منله، ليس فقط ل نفسنا، ال ل

حولنا ولل جيا  القادمة كذلك. نلن مهتمون في 

الفرندز االلفاظ على الطاقة وإعاد  التدوير واللد 

من النفايات. نقوم حاليٌا اتركيب الخلايا الضوحية 

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن ل ننا نهتم االبيئة أيضا . لدينا مجموعة ايئية 

ة الااتداحية ونوشك على إطلاق في حرم المدرس

ارنام  حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلاانا. نلن نلفظ مياهنا الثمينة. 

يدفعنا الاهتمام االنظام البيئي إلى السعي لللد 

من استهلاكنا الشخصد. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150الاحتفا  االيوايل الة  اينما نقترة من

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا اأهمية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

نعمل اها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ 

القرارات وكيف نتواصل، على تلك القيم 

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في عام 

كل عمل نقوم اه، وكل قرار نتخذه،  . لذلك1869

وكل سياسة  نطورها، وكل إجراء نقوم اه يجب أن 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القاحم على 

مبادئ الكويكرز متوفر لل جيا  القادمة من 

 ال طفا  الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

  داحر  التواصل –لمى مر  

، مدير  المشاريع 2000لقاحنا هذا الشهر مع  ريجة صف 

لعراق، ا في اللجنة الدولية لل شخاص المفقودينوالتخطيط في 

 نيلي سوداح.

من مدرسة الفرندز حصلت نيلي على درجة  تخرجهااعد 

والعلوم المالية  البكالوريوس في تخصص إدار  ال عما 

أكملت دراستها  المصافية من جامعة ايرزيت، من امو

وحصلت على درجة الماجستير في إدار  ال عما  من جامعة 

في  ا  دولي معتمد  أيضا  أن نيلي كما إنديانا في اينسلفينيا. 

 إدار  المشاريع والبرام  من المملكة المتلد 

 فرندز:شاركتنا نيلي تجراتها كطالبة في مدرسة ال 

"كانت تجراتي في مدرسة الفرندز تجراة مميز ، حينما كنت 

طالبة والآن وأنا  ريجة. تجراة نشعر فيها ولكن لا يمكن أادا  

 تفسيرها.

لصل عليه الخريجون نابساطة في الشعور الذي يثبت ذلك  

. نلن ، وهو شعور صليح تماما  مميز وهو شعور  ،عندما نلتقي

هنا ، يمكن أن نعتز ونقّدر الذكريات التي  ناوحدنا، الذين ك

 يفالسا يكمن نملكها اليوم، لذا فهم أغلى امنا  مع سنوات. 

ن ، وهو ينبع ماينناالرااطة التي تم إنشاؤها اشكل طبيعي 

الثقافة التي تجسدها مدرستنا، التي تعلو على الدين والعرق 

ا، اعمفة هذه الثقاوالخلفية واللون وأي ا تلاف آ ر. اعتنقنا 

..أنا .من هويتنا والطريقة التي نقدم اها أنفسنا جزءا   تأصبلف

 نيلي سوداح و ريجة مدرسة الفرندز."

 اه في مجتمع المدرسة تعن أكثر ما استمتع تعندما ُسئل

ادنا في كيفية إعدالتميز يكمن  وتأايرها على حياتها العملية: "

 )كطلاة( للعالم اللقيقي  ارج اوااات مدرستنا.

عن تلديات وفرص، وكيف نواجه تلك عبار  الليا  هي 

عود إلى الشخصيات تالتلديات ونستلل تلك الفرص، 

سنوات مدار والسمات التي انيت فينا في عمر أصلر، وعلى 

تعليمنا. ساهمت قيم الكويكرز وهي جوهر مدرسة الفرندز، 

االاضافة الى الكادر التعليمي والاداري في المدرسة، والنظام 

لتعليمي في جعلنا ما نلن عليه اليوم، مقاتلين ومثاارين الى ا

 حد لا نهاية له."

أنهت نيلي لقاحها مع صليفتنا في اعض الكلمات لخريجين 

 المدرسة المستقبلين:

 ،تجاه ما تريدون أن تصبلوا في المستقبلاالشلف  واتمتع "

. واعملوا لللصو  على وظاحف تودون العمل فيها كل يوم

صباح وأنتم تودون من الاستيقاظ كل  واتأكدفالخيار،  ملديك

 الذهاة والعمل فيما تلبون."**

 

 

الفرندز تجراة مميز ، حينما كنت طالبة والآن وأنا  ريجة. تجراة نشعر فيها ولكن لا يمكن أادا  "كانت تجراتي في مدرسة 

 تفسيرها.

لن . ن، وهو شعور صليح تماما  مميز وهو شعور  ،لصل عليه الخريجون عندما نلتقييابساطة في الشعور الذي يثبت ذلك 

 فيلسا ايكمن . نمرور السنيلكها اليوم، لذا فهم أغلى امنا  مع تالتي نميمكن أن نعتز ونقّدر الذكريات  هنا  ناالذين ك وحدنا

، وهو ينبع من الثقافة التي تجسدها مدرستنا، التي تعلو على الدين والعرق اينناالرااطة التي تم إنشاؤها اشكل طبيعي 

..أنا .ريقة التي نقدم اها أنفسنامن هويتنا والط جزءا   تأصبلفاعما، هذه الثقافة والخلفية واللون وأي ا تلاف آ ر. اعتنقنا 

 نيلي سوداح و ريجة مدرسة الفرندز."

دادنا في كيفية إعالتميز يكمن وتأايرها على حياتها العملية: " اه في مجتمع المدرسة تعن أكثر ما استمتع تعندما ُسئل

 )كطلاة( للعالم اللقيقي  ارج اوااات مدرستنا.

 عود إلى الشخصيات والسمات التيتف نواجه تلك التلديات ونستلل تلك الفرص، عن تلديات وفرص، وكيعبار  الليا  هي 

تعليمنا. ساهمت قيم الكويكرز وهي جوهر مدرسة الفرندز، االاضافة الى الكادر سنوات مدار انيت فينا في عمر أصلر، وعلى 

 لى حد لا نهاية له."مقاتلين ومثاارين إالتعليمي والاداري في المدرسة، والنظام التعليمي في جعلنا ما نلن عليه اليوم، 

 ن:يالمدرسة المستقبليصليفتنا في اعض الكلمات لخريجي  أنهت نيلي لقاحها مع

 ملديك .واعملوا لللصو  على وظاحف تودون العمل فيها كل يوم، تجاه ما تريدون أن تصبلوا في المستقبلاالشلف  واتمتع "

 دون الذهاة والعمل فيما تلبون."*وأنتم توصباح من الاستيقاظ كل  واتأكدفالخيار، 

 

 

يساني الترحيب امجتمع المدرسة في 

، 2019سنة  إنالفصل الدرائد الجديد. 

سنة مميز  في تاريخ مدرسة الفرندز، 

المدرسة هذا العام حيت تلتفل 

على تأسيسها. هذا  150االذكرى ا  

الوقت هو الوقت المثالي للمجتمع 

المدرئد للتفكير من أين أتت الفرندز 

وما هو مستقبلها. كجزء من احتفاليات 

تعمل المدرسة على  150ذكرى ا  ال

حفظه  لضير صندوق زمني سيتمت

ي تلت ال رض في واحد من حرم

امشاركة  مجتمع الفرندز. المدرسة

المجتمع المدرئد، سيوضع الصندوق 

الزمني في ال رض يوم الثلاااء الموافا 

من شهر نيسان، في نفس المكان  23

الذي زرعت مريم، أو  معلمة في 

مدرسة الفرندز للبنات، شجر  ال رز 

الموجود  ليومنا هذا. نخطط لفتح 

سة ا  الصندوق في  احتفالية المدر 

 عام من الآن.   25، أي اعد 175

لهذه  150مع احتفالنا االذكرى ا  

المدرسة، نريد إعاد  تقليد قديم  اص 

يوم الفرندز الرياضد.  -اةمدرسة الفرندز

تاريخيا ، اعتادت مدرسة الفرندز للبنين 

الاحتفا  اهذا اليوم في الرايع من  لا  

تنظيم يوم ممتع من المسااقات 

روض الجمباز لمجتمع الرياضية وع

المدرسة. نريد أن نعيد هذا التقليد 

ليشمل المجتمع المدرئد اأكمله 

ونقدم احتفالا  اإنجازات طلاانا 

وموظفينا، ويمثل هذا النشاط إطلاق 

عاما  لةمدرسة الفرندز!  150احتفالات الة 

هذا العام لن نلتفظ اأيام المدرسة 

المفتوحة التقليدية للددرسة ال ساسية 

الثانوية. وادلا  من ذلك، سنعقد هذه و

السنة كرنفا  مدرئد لكلا اللرمين يوم 

نيسان. ستكون  19الجمعة الموافا 

سيضم الصندوق ملتويات من وقتنا اللالي، وهي مواد ذات علاقة في المدرسة مقدمة من قبل المدرسة. 

امشاركة المجتمع  والخريجين، االاضافة الى كافة أعضاء مجتمع الفرندز.طلاانا وأساتذتنا وأهالي الطلاة 

ية في  احتفالإلا الصندوق  هذا ولن يتم فتح. في الرايعال رض  تلتني سيوضع الصندوق الزم المدرئد

 من الآن.   اعام 25، أي اعد 175المدرسة ا  

يوم الفرندز  -ص اةمدرسة الفرندزسة، نريد إعاد  تقليد قديم  الهذه المدر  150مع احتفالنا االذكرى ا  

. تاريخيا ، اعتادت مدرسة الفرندز للبنين الاحتفا  اهذا اليوم في الرايع من  لا  تنظيم يوم ممتع من للفعاليات

 دالمسااقات الرياضية وعروض الجمباز لمجتمع المدرسة. نريد أن نعيد هذا التقليد ليشمل المجتمع المدرئ

عاما  لةمدرسة  150اأكمله ونقدم احتفالا  اإنجازات طلاانا وموظفينا، ويمثل هذا النشاط إطلاق احتفالات الة 

لك، درسة ال ساسية والثانوية. وادلا  من ذمم المدرسة المفتوحة التقليدية للالفرندز! هذا العام لن نلتفظ اأيا

. ستكون هذه هي المر  ال ولى التي تلتفل فيها معا االرايعلكلا اللرمين  يوما للفعالياتسنعقد هذه السنة 

 المدرسة معا كمدرسة واحد  في مكان واحد.

ازراعة شجر  كل صف سيقوم في العديد من الفعاليات، اما في ذلك  150الة ذكرىعلى مدار العام، سنلتفل اال

حفل العشاء  ذرو  هذا العام لمشاركة. ستكونلفي اللرم المدرئد. سنقوم ادعو  الطلاة وأولياء أمورهم 

 كانون أو . 6الرسمي المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافا 

على صفلة المناسبات الاجتماعية ومواقع الويب لدينا والتي يمكن العثور  150يرجى متااعة الاحتفالات الة 

 للمشاركة في احتفالاتنا.سنطلب دعمكم في أوقات مختلفة من السنة  هذا الرااط.عليها على 

في أوسع نطاق من  ما يعني ذلكهللا الكمة، منعم ونلن كمدرسة الفرندز نسعى جاهدين لاستخدام 

مواهبنا وممتلكاتنا، لكننا نرى أيضا  مدرسة الفرندز كهدية، ونلن مسؤولون  نعمالمصطللات. وتشمل هذه ال

لل شخاص من حولنا ولل جيا  القادمة. يرتبط تاريخ مدرسة الفرندز ليس فقط ل نفسنا، ال  -عن رعاية مدرستنا 

 *ارتباطا  وايقا  اتاريخ فلسطين. هذه المدرسة تقف كشاهد للتاريخ ونلن نلتفل اذلك.

 البساطة

يؤمن الفرندز )ال صدقاء( اأن أهم ال مور 

 االليا  ليست ال شياء المادية.

 

 السلام

يؤمن الفرندز أن هنا  داحما مسار 

الكرامة والعدالة، ويجلب السلام،

 والاحترام.

 

 النزاهة

يؤمن الفرندز اأن كلماتنا وأفعالنا يجب 

 أن تعكس ذاتنا اللقيقية.

 

 المجتمع

يؤمن الفرندز اأننا نلتاج لبعضنا 

له مكانته وقيمته البعض، ل ن كل منا 

 التي تؤار في المجتمع.

 

 المساوا 

يؤمن الفرندز اأن كل شخص ملبوة من 

 قبل هللا اشكٍل متساٍو مهما كان.

 

 العناية

التي منلنا  نَِعميؤمن الفرندز اأن ال

إياها هللا أوِدعت لنا لنعتني اها ل جيا  

 المستقبل.
 

  

 

 

رز في هادات الكويكش

 مدرستنا
 

اضلط/ي هنا لتتعرف/ي أكثر على تفاصيل احتفاليات مدرسة 

 !150الفرندز رام هللا اذكرى تأسيسها ا 

 

، 1869فةةةي عةةةام 

الةةتةةقةةى كةةةل مةةن 

يلي وسةةةةةةيبيةةةل  إ

الةة مريكيةةان جونز 

مةةن مةةجةةمةةوعةةةة 

إجتماع نيو إنللاند 

ااتة السةةةةةنوي مع 

مريم كرم، رام هللا 

وهي فتةةةا  تبل  

 15مةةةن الةةةعةةةمةةةر 

عاما ، في رام هللا، 

ية  نت قر كا وهي 

يبل  عدد سةةةكانها 

 3000حةةةةوالةةةةي 

 نسمة في حينه. 

 

 150الذكرى ال جتماعات لجنة احتفاليات ا

https://www.rfs.edu.ps/en/categories/150th-anniversary?p=150th-anniversary-events
https://www.rfs.edu.ps/en/categories/150th-anniversary?p=150th-anniversary-events
https://www.rfs.edu.ps/en/categories/150th-anniversary?p=150th-anniversary-events
https://www.rfs.edu.ps/en/categories/150th-anniversary?p=150th-anniversary-events


  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 إنشاء

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعلان قبول الطلبات المبكرة:

 دول 5طالب،  14جامعة وكلية،  23

من المنح والمساعدات  1,017,864$

 المالية

طلاب  6"حاجة كاملة للتقديم" لـ  منح 6

 مختلفين:

 جامعة هارفرد -

 كلية هافرفورد -

 كلية ميدلبري -

 كلية سواثمور -

 جامعة ايموري -

 روتشستر جامعة -

 

 تواريخ مهمة قادمة:

المواعيد النهائية  –شباط وآذار خلال 

 .بية والكنديةوللتقديم للجامعات الأور 

 

 تواريخ النشاطات والإعلانات القادمة:

( لطلاب الصف PSATامتحان ) آذار: 11 

سيتم  –العاشر )الطلبات مغلقة الآن 

 فتحها في نهاية شهر شباط(

 

اًء مس 4:30 –  3:00الساعة  شباط: 19

اء لق -في مكتبة المرحلة الوسطى 

مجلس الجامعات الأمريكية مع 

 .المدارس الدولية

 

سيتلقى جميع طلاب  لقاءات الربيع:

 إلكترونياً  الصف الحادي عشر بريداً 

الرسمي الأول. لن يتم تحديد  لقائهمل

موعد للاجتماعات خلال فترات 

من ذلك، سيتم تحديد  راحة. بدلاً استال

. الرسمية مسبقاً لقاءات موعد جميع ال

الربيع، يجب على أي لقاء من أجل حجز 

طالب في الصف الحادي عشر اتباع 

التوجيهات التالية )في البريد الإلكتروني 

 :من كريس(

 .املأ الاستبيان بالتفصيل. 1

من الرد على البريد الإلكتروني  . 2

الفراغ حصص ت اوقأكريس مع أيام و

 وحصص الدين.

 

كل ما  يدليل الكليات الإرشاد يحتوي 

من أجل التقديم تحتاج إلى معرفته 

للجامعات ولا تنسى بإمكانكم استخدام 

 مكتب الإرشاد الجامعي!

 

تواصلوا مع كريس من خلال: 

cakel@rfs.edu.ps 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

 مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الفلسطيني الثامن

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 بيتر كريسب –"احتفالات ومهرجانات" 

أعياد الميلاد  ثلفي جميع أنحاء العالم بالأيام الخاصة، م أشخاصيستكشف هذا الكتاب كيف يحتفل ال

 الأعياد الوطنية والمهرجانات.ووحفلات الزفاف 

 

 

 

 

 شباط 4 –كانون ثاني  24

لصفوف تقديم الطلبات للطلبة الجدد )

 روضة وصف أول(ال

 

 شباط 28 – 7

تقديم طلبات المنح المالية للعام الأكاديمي 

2019\2020 

 

 شباط 16

نصف يوم  – للمعملين ورشة تطوير مهنية

 دوام للطلاب

 

 شباط 18

 استحقاق الأقساط الدراسية )خطة ج(

 

 

 .م السنوي كاملاينقر هنا للوصول للتقو أأ

 المدرسة الأساسيةمديرة  – فريدا دحدح

 لشهر شباط أساسيةالزاوية مكتبة المدرسة 

كالشجرة المقدسة مـن الزيتـون، تطـرح أطيـب الثمـار، 

ج مدرســتنا أفواجــا مميــزة مــن زهــرات المجتمــع، تخــر  

 أصحاب الشخصيات الرائدة أكاديميا وأخلاقيا.

وفــي أةــرة صــغيرة احت ــنتني. بحنــان أب شــغوف 

وأم متفتحــة البصــيرة نشــأت مــع أربعــة مــن للتعلــيم، 

ـــرهم ـــأخوة كنـــه أكب ـــدي ي ـــر  .ال ـــى أن وكـــان وال عل

 ...يلحقني بالمدرسة، فعمل وكد والتحقه بمدرستي

أةــرة احتــوتني بــرحم التحــديات. حيــ   أذكــر مدرســتي

 الصف. طلابكنه من أصغر 

بنـات، وكـان الفرنـدز لل مدرستي كانه تسمى مدرسـة

التعليم فيها من الصف التمهيدي حتى الصف الثالـ  

ليكملـوا تعلـيمهم مختلطـا ثـم ينتقـل الأولـاد الأساةي 

دما يصــل الطلبــة وعنــ الفرنــدز للبنــين.مدرســة فــي 

يدرسـون الفـرع الـأدبي  ان طلبةللصف الحادي عشر ك

فــي مدرســتي وطلبــة الفــرع العلمــي يدرســون فــي 

 مدرسة البنين. 

الكــويكرز  دير المدرســة كــان يتبــع طائفــةأذكــر أن مــ

ــاك ســنوات، وكــان  ــه للمدرســة ثل ويســتمر فــي إدارت

والمـوففين والمعلمـين  الكثير مـن المتطـوعينهناك 

الذين تركـوا بصـماتهم فـي أروقـة المدرسـة نشـعر بهـا 

  حتى يومنا هذا.

 ،المحبـــة م،الطلــاب ممــا ســاهم فـــي إشــباعنا بــالعل

وهـي لبنـات  .لمسـاواةوا ،العطاء ،التسامح ،التعاطف

اشــتملتها  إنســانيةأساســية فــي قــيم الكــويكرز، وقــيم 

 كافة الأديان.

لم تكن قيمنا مجـرد شـعارات ترهـر بهـا وجوهنـا أمـام 

. مثل كانه أفعالا تسمو بها أرواحنا أمام هللا بل الناس

التـي كنـا  والزيارات المجتمعية برنامج العطايا البي اء

 نقوم بها مرارا.

 

ــوم ــاحترام أنفســهم والتعامــل  نحــن الي ــا ل ــه طلابن نوج

ــوقهم بأســاليب  ــدفاع عــن حق ــرانهم وال الحســن مــع أق

كــان معلمونــا آبــاء وأمهــات ومرشــدين فقــد  .متحضــرة

اتسموا بقلوبهم الحانية التي علمتنـا كيـف نعلـم حيرنـا 

هـذ  القـيم، ونعمـل بهــا، فأصـبحنا شخصـيات مبدعــة 

آمنـوا بنـا  منفتحة على العالم من أوسـع أبوابـه، لـأنهم

وارتقوا في تعاملهم معنا، علـى حيـر العـادة ممـا كـان 

 .في حينه سائدا

وها أنا اليوم أجلس لأحدثكم من مكتبي الدافئ حيـ  

منـذ  .صفي في الصـف الثـاني عشـر  حرفةكانه هذ  

ذلــك اليــوم وهــذ  الجــدران تشــع نــورا، تلهمنــي كلمــا 

واجهه صعوبات ما، وتذكرني أن الأصعب قـد انتهـى 

... 

ويطول الحدي  عن هذ  البقعة الفريدة من الأرض 

 ...مدرستي التي صنعه مني إنسانة معطاءة

 

 أساسيةالأمينة مكتبة المرحلة  – الحاج عبد ننادي

أسباب احتفال الناس، ويصف الأعياد والمهرجانات من بعض الكتاب يشرح 

مختلف الثقافات التي تميز الفصول المتغيرة، والأيام المقدسة، والأحداك 

 الرياضية، والمناسبات العامة.

 

نا في دائرة ور وز 

التواصل اليوم 

 واشتروا 

 !2019رزنامة عام 

نحن موجودون في 

مبنى مكاتب الإدارة 

العامة في حرم 

 المدرسة الثانوية

 

 المدرسة تقويم 

عندما يبدو كل شيٍء مرلماً، فك ر بأنك 

 أنه قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولمى مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 شباط 28

 .آحر يوم دوام لطلاب الصف الثاني عشر 

 

 آذار  4

بدء الامتحانات التجريبية لطلاب البكالوريا 

 .الدولية

 

 آذار  11

 ( لطلاب الصف العاشرPSATامتحان )

 

 

 تستمر في شهر شباطإعلان عن ورشات عمل مع أولياء الأمور 
من  من ورشات العمل لذلك، فإننا نخطط لتقديم سلسلة .من أجل أطفالنا وأبائنابورشات نريد أن نبدأ السنة الجديدة 

طلاب المدرسة  هاليلأ المرحلة الوسطىفي مكتبة  11:30إلى  10:30صباح يوم السبه من الساعة ثلاثة أجزاء، 

على  أن تحفروا التاريخ وتسجلو . نأمل المشروع هو مشترك لكلا الحرمينهذا  وطلاب المدرسة الأساسية، ةالثانوي

 برامجكم.

 وسيتم توزيعها كالتالي: ،تربية أطفال ناجحينعنوان  مل ورشات العمل بأجزائها الثلاثةتح

كانون  19السبه . لمبادئ التوجيهية التي تدعم أطفالك في القيام بأف ل ما لديهما - النجاح الأكاديمي .1

 11:30 – 10:30من الساعة  2019 الثاني،

أحدك الأبحاك حول كيفية تأثير وقه الشاشة على  -)الوقه أمام الشاشة(  استخدام الأجهزة الالكترونية .2

 .11:30 – 10:30من الساعة  2019شباط،  2السبه  العقلية والجسدية للأطفال.الصحة 

 جيدة للدماغ. النرام الغذائي للطفل والبدائل الصحية التي هي أي اً عن  – آثار السكر .3

ومات لمزيد من المعل .ةوخبير تغذي ،ومعالج نفسي ،هم خبراء في مجالاتهم. لدينا طبيب، وطبيب أطفالن المتحدثو

 نراكم في الورشات! المرحلة الوسطى. التواصل مع أمينة مكتبة رجاء

 

طالب  500شارك حوالي 

في  وطالبة فلسيطينيون

مؤتمر نموذج الأمم المتحدة 

السنوي الثامن الذي عقد في 

مدرسة الفرندز الثانوية برام 

  هللا.

 ذكريات طلابية في مدرستي

 قليــل مــن علــى عــددتحتــوي كانــه الصــفوف  أذكــر أن

لم تكن قيمنا مجرد شعارات ترهر بهـا وجوهنـا الطلبة و

. كانه أفعالا تسمو بهـا أرواحنـا أمـام هللا بل أمام الناس

التـي  والزيارات المجتمعيـة برنامج العطايا البي اءمثل 

 كنا نقوم بها مرارا.

لـــاحترام أنفســـهم والتعامـــل نوجـــه طلابنـــا نحـــن اليـــوم 

الحســـن مـــع أقـــرانهم والـــدفاع عـــن حقـــوقهم بأســـاليب 

ــد  .متحضــرة ــات ومرشــدين فق ــاء وأمه ــا آب ــان معلمون ك

اتسموا بقلـوبهم الحانيـة التـي علمتنـا كيـف نعلـم حيرنـا 

هــذ  القــيم، ونعمــل بهــا، فأصــبحنا شخصــيات مبدعــة 

منفتحـة علـى العـالم مـن أوســع أبوابـه، لـأنهم آمنـوا بنــا 

رتقوا فـي تعـاملهم معنـا، علـى حيـر العـادة ممـا كـان وا

 .في حينه سائدا

وها أنا اليوم أجلس لأحـدثكم مـن مكتبـي الـدافئ حيـ  

منـذ  .صـفي فـي الصـف الثـاني عشـر  حرفـةكانه هـذ  

ذلــك اليــوم وهــذ  الجــدران تشــع نــورا، تلهمنــي كلمــا 

 واجهه صعوبات ما، وتذكرني أن الأصعب قد انتهى ...

عن هذ  البقعة الفريدة من الأرض ويطول الحدي  

 *...مدرستي التي صنعه مني إنسانة معطاءة
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