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F O U N D A T I O N  

 ستتخىط أرسة مدرستنا فايروس كورونا
ً
 معا

زيتون- 2  صفحة  عصر ال

 _عائلتك#إلزم_بيتك_واحم   
 

زيتون  عصر ال

 تاري    خ مدرستنا
 

1991  
بت البالد عاص      ية قويةة ستية اس           ل د   ضر

ار   .بال درسة ا ب  افقأسابيع م ا ألحق أضر
 

1992 
ض ن ب نامج الدعم الذي تقوم به األمم ال  حد ، 
  م   درس                  ة البن   ا  بي   ان     

تم إض                  اف   ة مبجر بر
م   ا داد من مح                ا   ة س  اع  ا   "Whittier"مبجر 

مبجر ال وس              ة ب بجر  وت ت تح              ةةالدراس             ة  
ر  ر نحبة لداعم ال درسة الدائم عزيز شاهي   .شاهي 

  
 خدمة ال ي  ع

ا  بب ض النش       اطا  بدأ  طالبا  مدرس       ة البن
 ة    كيزء من دروس ال  د ن   ال  داع   ة لو ي  ع
ال درس   ة وديار  بيو  األ  ام  س   اعدز بزراعة   م

 .ودور ال يز 
  

1993  
اتي   اسة   ة أوس               وو م   ف    س                ة   ت  عب    د توسي

بح           نوا  أوس           وو، وسد  و  الح           الم     ا من 
اس            ق ارا أ  ع لو درس           ة مع ت تين   ومة ألو  

ا   ة       ك     از ل     د       ا م   ك     ان     ت س     د  ظ   كث  
ُ
ان 

ر وع  اد ع  دد     فوح                ي 
  ب  ال  وةم بر

اه    ام  قةي 
ر ل أس               حق ال                 ال  وال حق  بي 

كب   من ال غ  
 أبناؤهم بال درسة  وساد  و من ال ياؤ   

تم تق       د م  1994-1993خال  ال        ام ال       درا   
دروس الح    اس               و  ألو  م   ل ال  ص               يو  

 الخامق والحادس  
 

      ا  أردتم ال   ُ 
  أ  ع عىل ت   اري    خ م   درس                 ة بر

ر تي                ووا بزي      ار  موس ن      ا    فوح                ي 
الي ن      دد بر
  
ونر   * www.rfs.edu.ps األلك  

 
 

 
 
 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن البيئية. هذا 

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

ا نللفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهب

ولكن أيضاً ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام 

بما تم منحه، ليس فقط لأنفسنا، بل للأشخاص من 

حولنا وللأجيال القادمة كذلك. نحن مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

يٌا بتركيب الخلايا الضوئية من النفايات. نقوم حال

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

ا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد يدفعن

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ  لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

لتي ا رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة

نعمل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ 

القرارات وكيف نتواصل، على تلك القيم 

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في عام 

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

وكل سياسة  نطورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القائم على 

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 ةوالتنميمديرة دائرة التواصل  – بيسان جعوان

 2020/ 2019 العام  26  لعددا

عد 
ُ
م عن ب

ُ
 مدرسة الفرندز تطلق منظومة التعل

 بسبب انتشار فايروس الكورونا 

(، Levantinian، مؤسَسًة مشروع المشرق )2006لقائنا هذا الشهر مع خريجة صف 

شركة تجارية إلكترونية متخصصة في الفن والرسم والأزياء والتطريز، متأثرة 

 . دينا مصفربالتراث الفلسطيني وتراث منطقة المشرق، 

افتتحت دينا بعد التخرج متجراً للبيع بالتجزئة في رام هللا. عملت على ذلك في  

يكها، لكنه توفي في حادث مع زوجها الذي كان أيضاً شر  2015-2012الفترة بين 

مفاجئ، مما دفعها إلى إجراء تغييرات جذرية في حياتها. أغلقت دينا بعدالحادثة 

 .جزءها من العمل، وانتقلت إلى الولايات المتحدة

"دفعتني الخسارة إلى متابعة شغفي بالفن مرة أخرى. كنت أبحث بشكل يائس 

على هيئة هواية أثناء عمل عن غرض وأي شعور بالإثارة، لذلك بدأت في الرسم 

 وظيفة بدوام كامل في منظمة غير ربحية."

 

دينا اليوم تعمل في مجال الفن وإدارة الأعمال، حيث أسست مشروعها الخاص.  

تعمل دينا على خلق القطع الفنية مثل اللوحات الزيتية، تركز على اللوحة 

دية. والملابس الجلالتصويرية والرسمية، وكذلك فن الموضة مثل الدنيم الملون 

كما أنها تدعم النساء الفلسطينيات من خلال استيراد منتجات التطريز. يتضمن 

المتجر الإلكتروني قمصان مطبوعة بتصميماتها الخاصة. لقد بدأت كشركة بيع 

بالتجزئة ولكن بعد فترة وجيزة كانت تعكس شغفها بالفن ومنصة للعرب في 

 ثيل جذورهم، خاصة بطريقة فنية.جميع أنحاء العالم الذين يحبون تم

 

 شاركتنا دينا تجربتها كطالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد كانت تجربتي في مدرسة الفرندز مذهلة بدون مبالغة. شكلت تجربتي 

معظم شخصيتي وأدركت بعد التخرج أن التعليم الذي تلقيته هناك، في رأيي  

شيء الجيد هو بفضل إعداد أفضل من التعليم الذي حصلت عليه في الجامعة. وال

السيد دون هتشيسون، فقد تلقيت تعليماً جيداً وأقمت علاقات قوية تستمر لمدى 

 الحياة مع زملائي وأصدقائي، والعديد منهم هم أفضل أصدقائي حتى هذا يوم."

 

عندما ُسئلت دينا عن أكثر ما استمتعت به في مجتمع المدرسة وتأثيرها على 

 حياتها العملية:

"تتمتع مدرسة الفرندز ببيئة فريدة من نوعها، فهي تشجع على تفرد الطلاب 

وتميزهم؛ أن يكون لهم آرائهم وأفكارهم وشخصيتهم. شعرت أنني كنت أنا 

نفسي واستمتعت بأني كنت في المدرسة الثانوية. لم أختبر التنمر أو أشهدها 

لذلك، يمكنني القول كثيراً، على عكس المدارس السابقة الأخرى التي ارتدتها. 

إن كوني طالبة في مدرسة لفرندز جعلني الشخص البالغ الواثق الذي كنت بعد 

التخرج. لقد كنت أؤمن بأحلامي وأؤمن بدراسة الفن، ولم أشعر أبداً أن المدرسة 

 أجبرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

المدرسة  أنهت دينا لقائها مع صحيفتنا في بعض الكلمات لخريجين

 المستقبلين:

"نصيحتي هي ببساطة متابعة شغفك وحدسك. هذا الشعور الغريزي ليس 

موجودًا عن طريق الصدفة ولا يكذب. طالما انحرفنا عن شغفنا وهدفن ، باتباع 

المعايير والقواعد والتوقعات من الآخرين، فإننا في نهاية المطاف ننسى ما نحب 

كثير من الأحيان ، ينتهي بنا الأمر إلى القيام  فعله حًقا وما نقدره. لذلك ، في

بنصف وظيفة بدلاً من إتقانها، ومحاربة القلق والاكتئاب كبالغين والتشكيك في 

واقعنا. السعي لتحقيق أحلامك أمر مهم ، وكذلك امتلاك الانضباط والمثابرة 

لتصبح مميزاً في ما تفعله. فكر في نفسك في هذا العالم كشخص موجود هنا 

لإضافة الخدمة والقيمة، لإفادة العالم ليس فقط للاستفادة منه. من المهم 

للغاية أن تتذكر دائًما أنه لا بأس بالفشل ، لكن لا تقلع عن القناعة، من خلال 

 الإقلاع أعني على نفسك وأهدافك ولا أقصد ترك وظيفة. "*

 

 

بتــدريــب القــادة المتميزين ذوي  تقم مــدرســــــة الفرنــدزلم "

ـــــب، بل الأهم من ذلك أنهم  المكانة الوطنية والعالمية فحس

ــطينيين بالمعرفة والمهارات والقيم  قد زودوا أجيال من الفلس

د.حنان " .أفضـــــل اشـــــخاصـــــاً التي تمكنهم من أن يصـــــبحوا 

 ة فلسطينيةوباحث ةناشطو  ةمشرع، 1964صف  –عشراوي 

 

شاري التعليمي  الفرندزالظام مدرسة نمنحني " ست ي قووالا

عد ـــــت لأكون مس كل الفرصــــــة  ـــــ قديمجي بش بات  د للت للطل

 مهندس برمجيات في، 2009صف  –ساهر أحول  ."الجامعية

 مايكروسوفت شركة

 

"إذا أنت خريج مدرســـة الفرندز، إذاً فأنت قادر على تحقيق أي 

دراسات محاضر لأستاذ ، 2002صف  –سائد عطشان  شيء."

 والصراع في كلية سوارثمورالسلام 

في حياتي، انا لا أمدح المدرسة، بل  لقد شكلت نقطة تحول"

طوق النجاة  كنت وقتها أغرق وفجأة شعرت نفسي أجد لأنني

والســلام فكانت بيئًة مرحبة ومحبة  فأصــبحت أشــعر بالأمان

وهو شـــيء  الفرندز وكان الجميع داعماً ومشـــجعاً لي لي في

صـــــف  –د. وفاء درويش ."حينه فيلم أكن قد اعتدت عليه 

 ، أستاذة ومحاضرة لغة إنجليزية في جامعة بيرزيت1973

 

ـــــة الفرندز لمدة أكثر من ســـــت  ـــــة في مدرس "كانت الدراس

ســـــنوات، تجربة مميزة. بالإضـــــافة الى كونها مدرســـــة قوية 

أكاديمياً، ســمحت لي بالتطور على صــعيد فني وموســيقي. 

ــمح أتذكر أن محمود عمرة، مدير  ــة في حينه، كان يس المدرس

ـــــتخــدام إحــدى ال لي ـــــفوفبــاس الفــارغــة للتمرن على  ص

ـــــيقيــة، في أوقــات فراغي . دفعني هــذا المقطوعــات الموس

ـــــيقى هي  النوع من الثقة إلى العمل بجد وإدراك أن الموس

يد القيام به." ، مغنية 2014صـــــف  –ناي برغوثي  حقا ما أر

 وملحنة وعازفة ناي

 

ن زارو، يج مس الأخلاق مع حصــــص "لا أســــتطيع أن أنســــى

ـــــ  عامللقاعدة الذهبية؛ ا ميه فيحيث علمتنا ما كانت تس

وم ، وحتى اليبها الناس بالطريقة التي تريد لهم أن يعاملوك

، 1991صـــــف  –عنان برغوتس " .آخذ هذا في عين الاعتبار أنا 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز

 

"كنا على علم في وقت دراســــتنا في المدرســــة بأن ما يقدم 

لنا أكاديمياً هو الأفضل على صعيد فلسطين، والذي أثر عل 

حياتنا بشــــكل عام وعلى حياتنا المهنية بشــــكل خاص."رمزي 

مصـــــمم المجوهرات الفلســـــطيني ، 2001صـــــف  –عويس 

 وصاحب معرض مجوهرات رمزي

 مدرســة الفرندز وشــجعت فقط، عشــرة الســادســة في كنت"

تاج في رغبتي ياء عرض إن لأز ية ل ية التراث ـــــطين  انتك. الفلس

ظة ية لح لآخرين أن لي وأظهرت ثقتي عززت محور  يؤمنون ا

 وأنا. ما يوماً  أزياء مصـــمم لأصـــبح المألوف غير شـــغفي في

ــدعم ممتن ــل المــدرســـــــة ل  والتطلعــات الطموح هــذه لمث

، مصــمم 1994صــف  –رامي قشــوع عند طلابها."  المتنوعة

 أزياء عالمي

 

"لعبت الموارد المتوفرة في حرم المدرســــــة دوراً مهماً  في 

ـــآن ليكون مهنـــة:  ـــة لـــدي وتحول ال صـــــنع مـــا بـــدأ كهواي

فنان ويعمل في مجال ، 2013صف  –جوزيف ميبر التصوير."

 التصوير.
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اضيةمعارض   افتر
  لمشاري    ع الطلبة 

ر ل د     فوح ي 
ب د م ور ب  ة أ ام عىل اإلعالز عن  الة ال وارىء بر

، س ر  إدار  م د  م عن ُب درسة الي ندد إطالق منظومة ال  وش   أو أ  ع
كاألسوو  األسا   إلبقاء ال ال  عىل تواصل مع ال  وةة ال  وة ةة خال  

 هذه الي    ال  بة  
 

  و  ال الم سوا د ون ف بويوز طيل خارج ال دار وما دا  ما ال  قل عن 
بوي واإلداري بحب  انتشار فا  وس كورونا  ويقوم فريق  ال درسة ال  

طال   1500وال دريس  بال  ل دوز كول ل  از ال واصل مع أ  ع من 
 وطالبة  

ون  حانا م ةة واال بين ا تقدم ال درسة الثانتية ب ناميا من الح ص األلك  
ل  وال 

ر شاري    ع البحثةة،   ت ز ب نامج ال درسة األساسةة ل يو  ال  ر
  مواد الرياضةا  والبح  

البح از  ج  الخامق عىل إرسا  أوراق ال  ل بر
PYP   ية  ك ا   م إرسا  ال وابط ل د  صيحا ر والوغا  ال ربةة واإلنيو  

ر    محاولة من ال  و ي 
عىل الشب ة ال ن بوتةة ت  ن فةد وها  م نوعة بر

 ةة أ  ع م  ة لألطيا   ويأخذ طال  وال  و ا
ُ
  بأز  ي ووا ال  وةة ال  و

ونةة ع ر ت بيق إد ونحشن 
صيو  الثال   ج  الخامق    ا الك  

 ومن ا   ص  ل ال شاكل لو حاعد  باليان  النيس   
ك ا يشارك م و وا الرياضة ب ذه ال  وةة فةقوموز بإرسا  فةد وها  

ال ال  وتحد ا  رياضةة بحة ة ت  ض الح كا  الرياضةة لةقودهم 
ر   أما بالنحبة لوين  يح  يع ال ال  القةام ب ا مع أخوت م داخل ال  ر
فةح ل طال  ال درسة األساسةة عىل م  ا  تحث م عىل اإلبداع 
وت د  لتشية  م عىل ال سم وال وتين   ج  أز أمناء م  با  ال درسة 

 د وها  وهم  ق أوزيشاركوز بحِ  ال ال  عىل الق اء  لححيووا الية
 الق ص لي م ع ض ا عىل صيحة ال درسة  

دد فقد انضمت إلى ع ب ا أز مدرسة الي ندد ه  مدرسة بكالوريا الدولةة،

من مدارس البكالوريا الأخرى التي انتقلت لتقديم التعليم عن بعد 

بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم. كانت قد تم الإعلان عن حالة 

الطوارىء في فلسطيت مساء الخامس من آذار بينما كان طلاب 

 الصف الثاني عشر يقومون بتقديم امتحانات البكالوريا النهائية

التجريبية. ومع أن إدارة المدرسة قررت الاستمرار بتقديم الامتحانات 

عبر الإنترنت إلا أن منظمة البكالوريا الدولية قررت إلغاء الامتحانات 

 النهئاية للبرنامج لهذ العام بشكل كامل.

واضطرت المدرسة إلى إلغاء عدة فعاليات كان من المفترض 

منها معرض طلاب الصف تنظيمها خلال شهر آذار. وكان من ض

 MYPالعاشر للمشروع الشخصي لبرنامج السنوات الوسطى 

للصف الخامس وهي مشاريع بحثية ترتكز  PYPومعرض مشاريع ال

على عمل الطلاب. وكان الطلاب قد عملوا لأسابيع متواصلة على 

هذه المشاريع ويقوم الآن الطلاب بالتواصل معهم بشكل فردي عبر 

م على إنهاءها. حيث تم تحويل معرض الصف الإنترنت ويشجعونه

الخامس إلى معرض افتراضي يتم عرضه على صفحة الفيس بوم 

 الخاصة بالمدرسة.

 

يبقى مفهوم الأسرة هو أهم مبادىء الكويكرز التي تقوم عليها 

مدرسة الفرندز. وإنها هذه المبادىء هي التي ُتقرَب أبناء أسرتنا 

وإداريين وطلاب وأولياء أمور الواحدة لبعضهم البعض كمعلمين 

فجميعهم يعملون معا بجد، وكل من منزله، لاجتياز هذه الفترة 

 الحرجة كأسرة واحدة.*

 

لة ر وال شاري    ع البحثةة،   ت ز ب نامج ال درسة األساسةة ل يو  البح از  ج  الخامق عىل  ةال  ر
  مواد الرياض   ةا  والبح  

ية  ك ا   م إرس   ا   PYPإرس   ا  أوراق ال  ل بر ر والوغا  ال ربةة واإلنيو  
  مح  اول  ة من 

ال وابط ل   د  ص               يح  ا  عىل الش               ب   ة ال ن بوتة  ة ت                 ن فة  د وه  ا  م نوع  ة بر
 ة  ة أ  ع م    ة لألطي  ا   وي  أخ  ذ طال  ص               يو  

ُ
ر وال  و   ا  ب  أز  ي ووا ال  وة  ة ال  و ال  و ي 

ونةة ع ر ت بيق إد ونحش            ن وم
ن ا               ص  ل ال ش            اكل الثال   ج  الخامق                            ا الك  

 لو حاعد  باليان  النيس   
رياض     ةة الح كا  الك ا يش     ارك م و وا الرياض     ة ب ذه ال  وةة فةقوموز بإرس     ا  فةد وها  ت  ض 

ر    ا لةقوده ال ال  وتحد ا  رياض    ةة بح    ة ة يح      يع ال ال  القةام ب ا مع أخوت م داخل ال  ر
عىل م  ا  تحث م عىل اإلبداع وت د   أما بالنح       بة لوين فةح        ل طال  ال درس       ة األس       اس       ةة

لتش        ية  م عىل ال س        م وال وتين   ج  أز أمناء م  با  ال درس        ة يش        اركوز بحِ  ال ال  عىل 
 الق اء  لححيووا اليةد وها  وهم  ق أوز الق ص لي م ع ض ا عىل صيحة ال درسة  

 ا ن مدارس البكالوريب ا أز مدرسة الي ندد ه  مدرسة بكالوريا الدولةة، فقد ان  ت إل عدد م
  ان قوت ل قد م ال  وةم عن ب د بح     ب  انتش     

سد تم  ار  ائحة كورونا  و  ال الم  كازاألخ ى الج 
ر اإل    فوح ي 

   عالز عن  الة ال وارىء بر
  وس  ت    دخ  ل فة  ه  محاء الخامق من آذار بين ا كاز طال  ال ف الثانر

أ      إلةكم ه  ذه ال س                ال  ة بر
 إ الق ال درسة األسبتع ال ابع  

  ال    د   ال    ام ف   أن   ا أس                ن داخ   ل   م 
ب                يج 

وسد كاز الش                  األخ   هادئا  ال درس               ة الثانتية
 دا، فال ال  وال  و وز هم روح أي مدرس            ة  
 ه  فقط عب  ار  

ر وم  درس                ة دوز طال  وم و ي 
   
 عن مي وعة من ال بانر

 
  عشر  قدموز ام حانا  

كاز طال  ال ف الثانر
ا مب نامج البكالوريا الدولةة الن ائةة ال يريبةة عند

 تم اإلعالز عن إ الق ال دارس  
   ين     ه لو ي    بش               ع     ة التخ     اذ واض                 رن     
ا بر

 الخ وا  األف ل ألرستنا ال درسةة  
 

م   وسف فريقنا اإلداري وال دريس                 عن  ة  ل
له   –ال  ل سط  ر  ل قد م ال واد  –كل    ل من م ر

ن   ت  ونة   ة ع ر اإلن  
ال  وة ة   ة والح                ص األلك  

    يع ال  ا ل  1500أل  ع من 
طال  وطالبة بر

( بين ا اس    ال يةة )ال وضة  ج  ال  حادي عشر
  عش               ر ب قد م ام حانات م 

طال  ال                ف الثانر
نت    ال يريبة ع ر اإلن  

 
ر فإز  ر وال  و ي  الش   موصو  لي يع ال وظيي 
تياني م وإخالص م لو  ل هو ما م ننا من 

  
م عن ُب د لو    األول بر

ُ
إطالق منظومة ال  و

 تاري    خ مدرسة الي ندد وض ن م ادر محدود   
 

ا لحق فقط تخيةض ا قار الحوبةة إز هدفن
النق اع ال  وةة ال  وة ةة، بل هو إبقاء تواصل 
  ف    
فَ اٍ  لو درسة مع ال ال  وأرسهم بر

 ص بة ك ذه  ة  نح اج   ة ا لب  نا الب ض  
فة  ل كل من ال  و وز، واإلداريوز، وال ال  
 وهذه ه  أرس  مدرستنا  

ً
 واألهال  بي د كب   م ا

 
  
ً
ر صامد  دائ ا  مدرستنا مثل فح ي 

نحن م  ح وز ب سالة ال درسة ونش   باألمل 

                                                                 
 أدريان مودي

 مدير عام مدرسة الفرندز

طال  وطالبة                   وز  200كاز أ  ع من 
الو ح          ا  األخ    عىل مش          اري  م الن ائةة 
لكل من ب نامجر  البكالوريا الدولةة لو   وة 
األس            اس            ةة وال   وة الوس              عندما تم 
ر    فوح                ي 

اإلعالز عن     ال   ة ال وارىء بر
  وهو ما 

بالح              ادس من ش                 آذار ال ا ر
ال   دارس ل   د  ش                  عىل  سض               ر ب  إ الق

 األسل  
لكن طال  ال                ف الخ      امق وال                ف 
ال ارسر اس                  وا بال  ل عىل مش               اري  م 
بش               ك  ل ف دي من بيوت م وب    اب   ة دسةق  ة 
ن ت من م و  ات م وم و ي م  لكن  ع ر اإلن  
اإل الق هو م  ا اض                  ال   درس                 ة إللغ  اء 
ر ل ق  د م ه  ذه  ر ال خ                                ي  ال   ض               ي 

أو  م  ض ال ش  اري    ع  ولذلق س نا بإطالق 
  ألع     ا  ال ال   ة        م ع ض ا

ا ر ف  
صور وفةد وها  لو وبة وهم    ووز عىل 
إني اد مش               اري  م ويقوموز ب ق د    ا عىل 
 .صيحة اليحق بوك الخاصة بال درسة

  عن س ا ا هامة  ة  سام ال ال  بالبح
وس      دموه      ا ب  ق م نوع      ة  دولة      ة ومحوة      ة
تي   ووا بزيار  ال   ض عىل هذا  –ومبدعة 
  ! ال ابط

 
 
 

 

له  كل    ل من  –ال  ل سط  ر نت أل  ع من  –م ر ونةة ع ر اإلن  
طال   1500ل قد م ال واد ال  وة ةة والح                ص األلك  

  عش  ر ب قد م ام حانات م 
( بين ا اس      طال  ال   ف الثانر     يع ال  ا ل ال   يةة )ال وض  ة  ج  الحادي عش  ر

وطالبة بر
نت    ال يريبة ع ر اإلن  

 
ر فإز تي ر وال  و ي  م عن الش          موص       و  لي يع ال وظيي 

ُ
اني م وإخالص        م لو  ل هو ما م ننا من إطالق منظومة ال  و

  تاري    خ مدرسة الي ندد وض ن م ادر محدود   
 ُب د لو    األول بر

 
إز هدفنا لحق فقط تخيةض ا قار الح        وبةة النق اع ال  وةة ال  وة ةة، بل هو إبقاء تواص        ل فَ اٍ  لو درس        ة مع ال ال  

  ف    ص بة ك ذه  ة
   نح اج   ة ا لب  نا الب ض  وأرسهم بر

 وهذه ه  أرس  مدرستنا  
ً
 فة  ل كل من ال  و وز، واإلداريوز، وال ال  واألهال  بي د كب   م ا

 
  
ً
ر صامد  دائ ا  مدرستنا مثل فح ي 

 نحن م  ح وز ب سالة ال درسة ونش   باألمل نحو ال ح قبل  
 

 از،أت جر أز ت ونوا أن م وعائالتكم ب حة  ةد  وبخ   وأم
 
 

 أدرياز مودي
 

ر كانوا    ووز عىل إ ياد  ر وم  وعي  آخ  صور    اعةة ل ال  وم و ي 
  
    م ال درسة الثانتية  خ ة بحتنة الدوار ال اريجر
 بر

 _عائلتك#إلزم_بيتك_واحم  
 

 _عائلتك#إلزم_بيتك_واحم        _عائلتك#إلزم_بيتك_واحم         #_عائلتكإلزم_بيتك_واحم      _عائلتك#إلزم_بيتك_واحم  

 

 

الطالب في الصف الرابع عبد الكريم داوود يحضر أول درس 
 ألكتروني ضمن التعليم عن بعد.

معلمة المرحلة الثانوية جولين دعيبس 
تعطي درسا ألكترونيا لطالبها في 

 الصف السابع.

  ال ف 
ال ال  بر

الخامق  امن 
مح د م سة    ل 
وع  عىل إنياد مشر

الخاص به  PYPا 
 لحشارك عن ال ن   

  ال   ض 
بر

   
ا ر  االف  

ن عش   ر  قوموز ب قد م ام حانا  البكالوريا الن ائةة ال يريبةة  ومع أز إدار  ت إال أز ال درس   ة س ر  االس      ار ب قد م االم حانا  ع ر اإلن  
نامج ل ذ ال ام بشكل كامل  ائلةة س ر  إلغاء االم حانا  الن منظ ة البكالوريا الدو   ةة لو ر

ض تنظة  ا خال  ش            آذار  وكاز من ض          ن ا م  ض طال  ال          ف ال ا  رسر واض             ال درس         ة إل إلغاء عد  ف الةا  كاز من ال ي  
نامج الح      نوا  الوس         وع الش      خض        ل ر

لو       ف الخامق وه  مش      اري    ع بحثةة ت ت ز عىل ع ل  PYPوم  ض مش      اري    ع ا  MYPلو ش      ر
 ال ال  *

 

 

http://www.rfs.edu.ps/
www.rfs.edu.ps
https://www.facebook.com/pg/FriendsRamallah/photos/?tab=album&album_id=10157342920859217
https://www.facebook.com/pg/FriendsRamallah/photos/?tab=album&album_id=10157342920859217
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ي المدرسة األساسية
 
  رسالة فريق اإلرشاد ف

تنا  اك بنشر اآلن بإمكانكم االشتر
 عتر هذا الرابط. الشهرية 

ي المدرسة الثانوية
 
 رسالة فريق اإلرشاد ف

، فِكر بأنك 
ً
ٍء مظلما ي

عندما يبدو كل ش 
 أنت قد تكون النور."
 )األصحاب( من أقوال الكويكرز 

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
اك مع عرص الزيتون  لالشتر

 
جمة  التحرير  سيلفيا بيسان جعوان و : والتر
 مستكلم. 

 
الصور والغرافيكس: بيسان  التصميم،
 داوود. ومحمد  جعوان

ي حببا االعتبببار  بعبب     األخبب  يجبب  
 عررببة لل سببار  مببن  ت  ببا و ببم ا الت ف 

البب ين  األفببراد فببال، ابببار السببن، ألطالطببوار ء بببأن  نبباك ف ببات مببن النبباع تكببون أكببتن
. وبالحديث عن ا  :  امن تأخ  أشكاال حداث الطارئة وال طر  األ طفال فإن ردود الفعل لديهم عىل أل يعانون من أمراض ببعديها الجسدي والنفسي

 م األوراعيستطيعون تجاوز  األطفالمعظم *
ً
 السي ة إذا وجدوا دعما

ً
  .يقولون والحظ ترصفاتهم ىل ما إطفال إستمع أل التوتر لد  ا الت ، ولمعرفة حاالئما

ي سبببن مبببا األ أعمبببار م، فالررببع يبكبببون أكبببتن مبببن المعتببباد، و  الفردود فعلهبببم ت تلببب  بببب خت *
ببف بطريقبببل  طفببال ممبببن  بببم ف  ة قبببالمدرسبببة قبببد يعبببودون للترصب

، أما األ طفال الررع، و األ  ات  
ي سن المدرسة قد يفتقرون للقدر  عىل التر

  .طفال المرا قون فقد يترصفون بطريقة أقرب لترصفات الكباراأل طفال ف 
شببدون عبباد  بببردود األ  ألن،  ال د مببن مسبباعد  أنفسببنا أو ال بببطفببال األ وعنببد التفكببت  بمسبباعد  *  ببل، إرببافة لبب لك فمببن ألأفعالنببا كمببرب    وتحديببدا اطفببال يستر

طفببال تمكبببنهم مببن التبببأ ت  ل يجبباد فرصبببة لل هم حبببول مببا يحبببدث، والسبب ي إلبب طفببال والتحبببدث األ مكببان عبببىل الببروت    المعتببباد وتببدليل ال المهببم المحافظببة قبببدر 
ي عىل ما يحدث لهمالي  . جاب 
، اللغ ، ال اكر الدراكنتباه، اال )نمائية كانت   ءسواً  طفال ال ين يعانون من تحديات تعلملل نتباه اال يج   *  ، القراء)أو أكاديمية  ة(، التفكت  ، الكتاببة،  التعبت 

 بالضغط النفسي و  الحساب(. 
ً
جتماعي وبشبكل متفباوت إذ يع بن مبن قبدرتهم عبىل التعامبل مبع الحيبا  ال وميبة الطارئبة، مقارنبة بغبت  م مبن اال يكونون أكتن تأ را

ي يتعررببون إل هببا، فسبببتبرر لببديهم مببوارد، كالمعرفبببة والمهببارات وال بببت    ةمثببل  بب ه التحبببديات وبالتبباىلي مهمببا كانبببت درجببيواجهبببون طفببال ممببن األ 
ال سببار  البببتر

 . بالتعامل معها 
ي أل لبب ا يجبب  عل نببا أن نطلبب  المسبباعد  المت صصببة للعنايببة با * 

حببداث الطارئببة، األ ت  الببدائم بباليببأع، التفكبب الحسبباعالنشبباا الئائببد، الحبباالت )طفببال ف 
 ( ... دوية والمهدئات والمسكنات بدون وصفة طبي األ مشاكل التدخ    أو الكحول أو تناول 

 
  : منها حداث الطارئة وال طر  تأخ  أشكاال األ ، فإن ردود الفعل عىل  ائالتنا وأما عند الحديث عن ابار السن منا ومن ع 
ايد  حول ال *   ي و إستدعاء ذاريات متر 

ي إستعاد  األ ماض 
 . تصال بهماال صدقاء، والر بة ف 

، وإسببتجابات خببرينال ، وأحيانببا الر بببة فيببا عنببد اوالقلببن وال ببوف مببن المببوت والفقببدانعتمبباد عببىل العائلببة ورفببد المسبباعد  ممببن  ببم خارجهببا ، اال زيبباد   * 
يولوجية وب اصة  ، ماديبة، ارامبة، )ش صبيةتكاسة، وزيباد  الحساسبية لل سبارات االنوالمستقبل، و الكآبة من الحاض   (للطعامالنوم والشهية  )إرطراباتفت  
 . (ألمل بالمستقبل

ات   والتواصل، واللجوء  *
، وصعوبة بالتر ، لإلنكار  التشوش بسب  أنقطاع الروت    المببار   تكبون ال بوف، ولكنهبا متبوعبة  ةسبتجابواال ارد فعبل دفباعي طببي ي

 .   عىل ورع ما حباا عند عدم السيطر ال بالغض  و 
 
منبببة، الحبببديث معهبببم عبببن الحبببدث ل ، تبببوفت  الرعايبببة الصبببحية اةريبببة الداعمببباأل قبببات الرتباطبببات والعاالتبببأم    : عل نبببا أن نقبببدم لهبببم المسببباعد  بأشبببكال منهبببا  

نببوا داعمبب    وبنببائ    للثقببة معهببم، و ا  ، طمببأنتهم حببول ردود الفعببل الطبيعيببة،المكببان ، إعبباد  الببروت    لحيبباتهم قببدر ةالحاصببل و تئويببد م بالمعلومببات المو وقبب
 *. وطل  المساعد  الم تصصة عند الحاجة

 
 
 
 
 
 

ي المدرسة الثانوية
 
 الرعاية ف
 مدير  المدرسة الثانوية –بقلم ريام افري 

ي ظل الورع الرا ن
وع اورونبا، ارتأينبا  ومع إعالن حكومتنا حالة الطوارئ ف  ي للحبد مبن انتشبار فبت 

ائّيبة ونأمبل رشباد، إرسبال  ب ه الرسبالة الوقلقسبم اف 
ي تطبرأ حبولهم، مبن إ بالا المبدارع، والحبد مبن  . أن يبرر الجم ع ب ت  

بتر
ر
ات ال غبت 

ّ
فسبّية المهمبة لطالبنبا، ومبع الت

ّ
نريد إطالعكم عىل بعبد الرشبادات الن

جمعات، والتماسهم ال وف والقلن من األش اص المحيط    بهم،
ّ
نقالت والت

ّ
  .توجيا لهم إرشادات صحّية بشكل مستمر الحراة والت

ات م لمبببببة بسبببببب  الكبببببوارث الطبيعيبببببة كبببببالئالزل  حيبببببث يواجبببببا األطفبببببال بم تلببببب  أعمبببببار م عبببببىل المسبببببتو  المحبببببىلي والعبببببالمي مواقببببب  صبببببادمة وخبببببت 
ل ألحببد  الوالببدين أوالصبابة بأحببد األمببراض المستعصببّية، فتب دي إىل ارببطرابات نفسببيّ  اعببات والحببروب، أو الفقبدان المفببا    

ّ ة متباينببة  والعواصب ، أو الت 
  ر عببببىل أدائهببببم وسببببلواهم واشببببباطهم وانضببببباطهم ونظببببرتهم لنفسببببهم وعالقبببببتهم بببببالخرين، وأيضببببا نظببببرتهم اتجببببباه كببببال وف والقلببببن، واالكت بببباب، فتببببب

ي المستقبل. 
 المجتمع، فتعرقل مسار نمو م ف 

ي قببد تنببتج بسببب  الورببع القببائم البب ي يواجهببا أ لبيبب
ة األطفببال نببود مببن خببالل  بب ه الرسببالة أن اشببارككم ببببعد ال ببار النفسببية والجسببدية واألريببة الببتر

 حول العالم بسب  انتشار وباء اورونا. 
 

 ال ار النفسية للورع الرا ن: 
 
ّ
ي  مثل القلن، ال 

، الصبابة ببالهلع والب عر، عبدم الر ببة ف  ول، الشعور بال ن ، الشعور بالوحد  والعجئ أو تعلن زائبد، الحبئن، ورعبة التهبّ ج االنفعباىلي
بببباا، مشببباعر سبببلبية تجببباه الببب ات، حوبة التببب ار، أحبببالم مئعجبببة، أفكبببار و لوسبببات  بببت  منطقيبببة، إاللعبب ، الحساسبببية المفرطبببة لببببعد األصبببوات، صبببع

، ان فاالميل إىل البكاء ب ات  
ي التر
ي صبور  كلمبات  ضسهولة، صعوبات ف 

، بمعبت  أنبا ال يعبرف ايب  يعبت  عبن عالمبا ومبا يعانيبا ف  قبدر  الطفبل عبىل التعببت 
 أو ألفاظ لغوية. 

 
 الرا ن: ال ار الجسدية للورع 

ا ة، زياد  خفقان القلب ، تغ بت  نمبط النبوم، يقظبة زائبد ، إعيباء وخمبول، صبداع وشبعور بالبدوار، أو بالدوخبة 
ّ أو االختنباا فقدان الشهية للطعام أو الش 

 وصعوبة التنفس، تعرا، أوجاع بالرأع أو بالمعد ، فقدان الوزن. 
 

 ال ار األرية للورع الرا ن: 
، يمنع األ ل أبناء م من ال روج. تشتت األر ، يصبح بعد   األفراد منعئل   

 
 : ي حالة مرض أحد أفراد العائلة أو وجوده بالحجر الصحي

عامل مع األطفال ف 
ّ
 ايفية الت

  . تقديم المعلومات للطفال بطريقة مطم نة عن سب   ياب أحد أفراد األر 
  بمخيلتهم.  ترك لهم المجال للتعبير عن مشاعرهم، ومخاوفهم وطرح أسئلتهم والأفكار التي تدور 

  مثلا في حال دخول أحد أفراد الأسرة المستشفف  أو الججفر الصفجيت  فتم التواعفم معهفم بشفكم دا فم عبفر في حال حدوث الانفصال(

 الهاتف.

 ابتهم بالمرض باستخدام كلمات  مكنهم فهمها وفقا لعمرهم. تقد م معلومات واضجة حول كيفية الجد من خطر إع 

 .مجاولة أن  بق  الأطفال عل  مقربة من والد هم وعا لاتهم 

 .منح الأطفال المز د من الجب والاهتمام في هذه الأوقات الصعبة 

 .تخصيص وقت للعب والاسترخاء 

 

ث أي رد فعم، وأن  ستثمروا وقتهم، وفي حفال ووفود أي استفسفار مفن قفبلكم نتمن  لطلابنا وذو هم أن  تجاوزوا هذه المرحلة دون حدو

 رواء لا تترددوا بالتواعم معنا.

 

 المرشد الجام ي  –بقلم اريس عقل 
 

 ! 2020إعالنات لص  
عىل نجاح  ائل  2020ّصل طالب ص  ح

 م مببببن ب صببببوص التقببببدم للجامعببببات بببببالر 
ي سببها انتشار 

 وباء اورونا.  الصعوبات التر
ما زلنا بانتظار وصول األخبار ب صوص عدد 
ي تقدم لهبا الطلببة 

من المنح والجامعات التر
 وتضمن جامعات مرموقة حول العالم. 

 
ي  2020تم قبول طالب ص  

حتر الن ف 
 الجامعات التالية: 

  :158عدد حاالت القبول 
o  معهد

ماساشوس تس 
 للتكنولوجيا

o   جامعة بريتيش
 اولومبيا

o  ار موركلية سو 
o جامعة كاليفورنيا 
o كلية ا نجئ 
o  كلية ماكاليستر 
o   جامعة بوس ر 
o دام  جامعة أمستر
o ي ماد

 كلية  ارف 
o جامعة تورنتو 
o جامعة تافتس 

 ي تم ا
لقبول عدد الجامعات التر

 76ها: ف 

  حصل الطلبة عىل منح دراسية
مل ون دوالر، من  4بقيمة  
 منحة كاملة.  16رمنها 

  تم قبول الطلبة لجامعات
ي وكليات 
 6دولة منها  15ف 

ي الط  والتجار  
ت صصات ف 
 والقانون. 

 
 إعالنات عامة: 

  سيتم العالن الحقا عن
ارية  جلسات افتر

  : لقاءات الص  الحادي عش 
ب مكان الطالب تع     اللقاءات 

   ا الرابط. باست دام 

   الرشاد  اتي للطالع عىل
 أنقروا  نا.  2019 الجام ي 

 

ي  - طايعخالد أبو الصابر ورينيا بقلم 
 المدرسة األساسية فرين الرشاد ف 

 
 

ي حالة مرض 
عامل مع األطفال ف 

ّ
: ايفية الت  أحد أفراد العائلة أو وجوده بالحجر الصحي

  . تقديم المعلومات للطفال بطريقة مطم نة عن سب   ياب أحد أفراد األر 

  ي تدور
 بم يلتهم.  ترك لهم المجال للتعبت  عن مشاعر م، وم اوفهم وطرح أس لتهم واألفكار التر

  ي حال حدوث االنفصال
ي حال دخول أحد أفراد األر ف 

( يتم التواصل معهم )مثال ف   أو الحجر الصحي
  المستشر 

 بشكل دائم عت  الهات . 

  تقديم معلومات وارحة حول ايفية الحد من خطر إصابتهم بالمرض باست دام كلمات يمكنهم فهمها وفقا
 لعمر م. 

  .محاولة أن يبرر األطفال عىل مقربة من والديهم وعائالتهم 

 ي   ه األوقات الصعبة. منح األطفال المزيد من الح  وا
 ال تمام ف 

  .خاء  ت صيص وقت للع  واالستر
 

ي حال وجود أي 
نتمت  لطالبنا وذويببهم أن يتجاوزوا   ه المرحلة دون حدوث أي رد فعل، وأن يستثمروا وقتهم، وف 

ددوا   بالتواصل معنا. استفسار من قبلكم رجاء ال تتر
 

 

ي العلمي بتحضت    ه الالفتات لنش  التوعية ب صوص فايروع اورونا
 قامت طالبتا الص  األول سيال وات  

ي  -جالل عود  ودانا اسيبة بقلم 
 ثانويةالمدرسة ال فرين الرشاد ف 

أنقروا  نا للوصول إىل صفحة 
المدرسة ال اصة عن 
 الجراءات ب صوص

 فايروع اورونا 

تنا  اك بنشر اآلن بإمكانكم االشتر
 عتر هذا الرابط. الشهرية 
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