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F O U N D A T I O N  

 
ً
 معا

ً
 صعبا

ً
 دراسيا

ً
 ننهي عاما

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 _عائلتك#مي إلزم_بيتك_واح
 

زيتون  عصر ال

 تاري    خ مدرستنا
1994 
لم    الم األخ ق     تجرب    ه منج    ا       د     د  تتم    

   تح  ت اننق"  
قلص               ح  ه فقل ف  ق                   ا    ه    

 .   مدرسه قلبني  
  

1995 
تخ إ ش  اب ن  امت تيأل     ال لم   اادم قل    

  قل يألخ. 
فل كا" أف قلذين  يا ن" من ص               ي.با    

 .   فأل  ي  
 ن  امت تيأل     ال   

  
  من ص     س قلت      ي ن  امت قلبكالنريا قلدفل ه: 
ينا    

ريا ن ق ر مجألس ق مناب قلبدب باليمل نبر امت قلبكال
 قلدفل ه ل    قلم حأله قلثا .يه. 

فل من ام   ل نبر    امت قلبك   النري   ا أتي   د قلم   درس                 ه 
 .   فأل  ي  

 قلدفل ه   
 
 

 
 

  ا      ا  
، زقر  فزي م قلخ      ار        ه ق مري   1997  

ق    ت ح   قلث   ا .ي   ه لم   درس                 ه قل      دز  م   اللي   ألبر
،   ل زي  ارتج  ا إ   فقل ق  ت ما قل    فقلميألمي  

 .  فأل  ي  
 

1998 
، تخ    ك  قلمدرس                ي  

إا مال زي مدرس   د د   
  
ح   ت تنح  د  ق لنق" فق  م  اث ف تمث  ل قل ي   
  فقم خ مخ و أف ت   نر  قف تننرم 

نن ال س   ي  
  مدرسه قلبنا . 

    
 

 
 

ك أ بىل اا ت   اري    خ م   درس                 ه    ح   ال أرلتخ قل ي أ
  

  فأل                 ي   ت                 ألنق ن ي      ارم منقين      ا 
قل         دز   
  
فن   .* www.rfs.edu.ps ق لكبر

 
 

 
 
 

 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

هو العناية  موضوع هذا العدد من عصر الزيتون

البيئية. هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

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 

الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا للفرندز، فإن هذه 

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 

حد لالفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير وا

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

حفظ مياهنا الثمينة. ليشمل جميع طلابنا. نحن ن

يدفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد 

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 

تنا. يجب أن تستند الطريقة التي رسالتنا وقياد

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 

ان أن التعليم القائم على يجسد قيم الفرندز وضم

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 مديرة دائرة التواصل والتنمية – جعوان العمري بيسان

 2020/ 2019 العام  27  لعددا

ن  ي  –لقاء مع الخريجي 
  ميساء زيدانن

(، 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  

مع زوجها الذي كان أيضاً شريكها، لكنه توفي في حادث  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 

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

 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 

فن الموضة مثل الدنيم الملون والملابس الجلدية. التصويرية والرسمية، وكذلك 

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 

 أنحاء العالم الذين يحبون تمثيل جذورهم، خاصة بطريقة فنية. جميع

 

 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  

ذي حصلت عليه في الجامعة. والشيء الجيد هو بفضل إعداد أفضل من التعليم ال

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

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

 

ى رها علعندما ُسئلت دينا عن أكثر ما استمتعت به في مجتمع المدرسة وتأثي

 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 

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

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. 

ا في بعض الكلمات لخريجين المدرسة أنهت دينا لقائها مع صحيفتن

 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 

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

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

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

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

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."

 السلام والصراع في كلية سوارثمور

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  ومشـــجعاً ليالفرندز وكان الجميع داعماً  لي في

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

 ، 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 

وموســيقي. أكاديمياً، ســمحت لي بالتطور على صــعيد فني 

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

 رمزي وصاحب معرض مجوهرات

 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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  هذق قليدل مي اب زي
    
   أل قر

 ! 2003 ريحه اا   دقن 
 

  
   
ً
دِرسه   سا" ف ق   اميه س ا  تيمل مي اب قال" مأ

 ين. بيد ينرل ق مريي ه   
  تخصخ األخ قلن س قل إ جابها ن  امت

   بجاميه فين كألين    قلدك نرقم   
ست ت   

  قلبحت 
لخ بمنض.ع طب ق  كألين    قل –ميشغن، امألت اا زماله تخ خ   

   اميه س ا   قس م  
  نرل. لث ثه سننق    

 
  قل حقت نبر امت قلبكالنريا قلدفل ه  2003كا"  ريحن اا  

من أفقئل قلدفيا  قل ر
  مدرسه قل   دز فقض  فق لذلك   ل أصيب سننق  قال   اضه قلثا  ه. 

   
 
 
 
 

 لكن فما ذلك، تح  ظ مي اب بذكريا  طيبه لجا بالمدرسه: 
ق بكافه أط افجا مثل    قلمدرسه قلثا .يه كثب 

أل م ه، فقل جربه قل جربه قل ي أس م يت   
  قلميألمن" 

 فقد ساادن 
ً
 مج جدم

ً
. قد كنت لقئما  

، فأصدقان  قال  ماا ه، فقلميألمي  
 .  
   حقق أهدق  

  ذلك قلنقت بأ" أتي ك اا إمكا  انر
   

  منحه بحثجا فمشاري    ا 
  قل حقق فقلبحت   

  مي اب فق جا إما   
  س ا  نرل، تقض 

  
  قلم ض  كميال

جه     ه. ح ت حصألت اا ت   خ لممارسه م يدلم أف تأل قر
  ق مري    

  من قلميجد قلنط  
قلي   قلرسي ي كما حصألت اا  ائ م قل  .ي  قلمج  

 حنل م ض   يا ن" من آال  م منه في خذف" ألفيه أفين  ه ننص ا  
ً
ك  تقنل بحنثا

 طب ه. 
 م مبيد تحق قجا لحألمجا بدرقسه األخ قلن س، تص ه مي اب قائأله:  كا ت مغا

  قلنال ا  قلم حدم 
اظ مه، فمن قلمجخ أ" تيألمنق  أ ه لدرقسه األخ قلن س   

ق مريي ه ال  مينمكخ ممارسه أف قلحصنل اا ت   خ لألممارسه لف" قلحصنل 
  
اا تجالم قلدرقسا  قليأل ا فهن طريق ط.يل، لكنه بال أ  د ي  حق كل قل يب   

 !  
  جا ه قلم اك إذق كا" تغ كخ قلحق قر

  مدرسه قل   دز لدامجخ لجا بأ" ت ا أهدقفا ح ر ق
لين ، تشي  مي اب ميألميجا   

  تي.ين م  قبل  ا ح. كأ  ل  ل فقحد، تقنل 
اال ه فتقنل بأ" ذلك ساادها   

،    نق ل يل ما تريدف ه ح ر لن بدق م  ح   
ً
ل  ننا:  تحدفق أ   كخ لقئما

 فايشنق بالألحظه!  *
 
 

 لكن فما ذلك، تح  ظ مي اب بذكريا  طيبه لجا بالمدرسه:  
ق بكافه أط افجا مثل قل جربه قل يأل م ه، فقل جربه    قلمدرس             ه قلثا .يه كثب 

 أس             م يت   
  ذلك 

  قلميألمن"   
 فقد ساادن 

ً
 مج جدم

ً
. قد كنت لقئما  

، فأصدقان  قال  ماا ه، فقلميألمي  
. قلنقت بأ" أتي ك اا   

   حقق أهدق  
 إمكا  انر

 
  منحه بحثجا فمش             اري    ا 

  قل حقق فقلبحت   
  مي              اب فق جا إما   

  س              ا  نرل، تقض              
  

  قلم ض  كميالجه           ه. ح ت حص      ألت اا ت   خ لممارس      ه قلي   
م يدلم أف تأل قر

  ق مري   ك  تقنل   كألين    قل
  من قلميج   د قلنط  

كم   ا حص                أل   ت اا     ائ م قل  .ي  قلمج  
 حنل م ض   يا ن" من آال  م منه في خذف" ألفيه أفين  ه ننص ا  طب ه. 

ً
 بحنثا
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بدرقسه األخ قلن س، تص ه مي اب قائأله:  كا ت مغام م اظ مه، فمن قلمجخ أ" تيألمنق  أ ه بيد تحق قجا لحألمجا 
  قلن 
ه أف قلحصنل اا ت   خ لألممارسقلميالجه كخ ممارسه ال ا  قلم حدم ق مريي ه ال  مينلدرقسه األخ قلن س   

   جا ه قلم لف" قلحصنل اا تجالم قلدرقسا  قليأل ا فهن طريق ط.يل، لكنه بال أ  د ي  حق  
اك إذق  كل قل يب   

 !  
 كا" تغ كخ قلحق قر

 
  
  مدرسه قل   دز لدامجخ لجا بأ" ت ا أهدقفا اال ه فتقنل بأ" ذلك ساادها   

ح ر قلين ، تشي  مي اب ميألميجا   
،    نق ل يل ما تري

ً
 ر لن بدق دف ه حتي.ين م  قبل  ا ح. كأ  ل  ل فقحد، تقنل ل  ننا:  تحدفق أ   كخ لقئما

 قلألحظه!  *م  ح   فايشنق 

 

 

 

  س                 أقن  
  مش                 اا  مخ أل   ه ان  دم  ا األم  ت ب  أ   

فق ج   
  ل    ماع أص   نق  ط نر  

يد. فقد كا ت ف ح ر بال يأل خ ان بأ
  مخ أل ه ب

  س        أف قد تنقص        ا  ميجخفطالبانر
 القألق من أ   

  اا ق قبم تي       انب  ف نهجخ 
ف ج       ا لن        ه فا       د  ق       درنر

 فح ك جخ. 
 .فكنت سأف قد حي.يه قلصس قلدرقس  

 
  تش   ي ل قليمأل ه 

   
ً
 أس   اس    ا

ً
 لن ه لفرق

ً
 أليب قل  اال ف جا

قل يألم   ه.   ل قل يأل خ ابر ق  بر   ت الحظ  ت ب  أ" فق  دق" 
مأل      ه قل يألم      ه، لكن فما ه     ذق قل       اا     ل ت   أث   اا قلي

 ذلك لخ  ي قل من سب  امأل ه قل يأل خ  حن ق ما . 
 
 

قض ه ب.يه قالفبر  .مثل قل  دينها  قل يأل م ه فق ليا  قلبر
  إ جا  هذ  قل جربه كا" 

فق هخ من ذلك، فإ" ما س     اهخ   
م قلي ل،   ط نر    ل فبر

  فبي  
قلح اظ اا قل نقص        ل ني  
  تأثب  إ جانر  

 كأف قل.*مما ت بب   
ً
 األينا  م يا

 رسالة المدير العام 

عععع ال      ل  ا  ن تو  لع ن ارص اد ععععم ي م د نش الاألع . مك ب إنضعععععن أيد لينش العام الدراسي

ي وقت
تقارب فيه السععععلة الدراسععععية  ء اعن  اا تن م  الر م ارص اد ال   قضعععع لا   في

 
ً
مل فقد كلا جميعلا نع كأرسن تدرسية وج ا ل جه كا  قبل ثالثة ش  ر تضت.   تعا

ي شعع ر 
ي  ععدرش في

ع ال      الصد ن  لع عم  و ُبعد تل  ذلك ال قت.  لدتا منظر إىل نألع

ي تلصقة  عععععبة. وت فر 
، كلت ك بت فر ا قائال "تقن تدرسععععة الزرندي في ي

آب الماضي

. ومي م ضععععععععا تل أ  ي ي فلسععععععععصيد
ا  –تعليما ع ت اي  له في عععععععي ملح ا وتلعشععععععععة وتفهي  لع

ي متا  ن فر  نحو ل ش." 
 الزر ة رصطزاللا لل زا ل في

ي تو كا  لرتلبأ بال غاد ال ائل ال   سي
 ر فقط؟العالش كله بعد بضعة ش    حدث في

ي 
ي القععائمععة مي ر  صد

هلععاا اليراد تمععا  موو ق لععه  و هعع   ارصن اع وليو م ء تععا في
ي جزا تو مرسن الزر 

 ندي. بالحد ث  و كش منا فخ ر بأنصي
 

 

 

 

 

اش هائلة و رباش متل  طالألا  الع اعش ر القليلة الماضية. لقد تحمل ا تغراد

 د دن وتن ذلك انضم ا بأل ة إىل ج دنا ال ماعي لمحاربة انتشار وباا الي رونا.  

 كمناٍ  بل مي  بارن  و مرسٍن قد مثب ت ق ت ا 
ً
فإ  تدرسة الزرندي ليست فقط تل أ

 العص بة.  الع ه   ارصوقاش 

ي  ف  ي وارصتلياش الصربة. ه   ليست الل ا ة  2020إىل  ر ج 
نقدم مسىم ال  اني

و   ء  ىط مجياع  ي متل ش ل ا مو تس حق ن ا. ليو  لينش م  تعلم ا بأننش تساد
الصد

ي تدرسة الزرندي  لديلا الصلة ونحو 
ي تدرسة الزرندي أرام هللا. في ع تحىص تو  ر ج 

 واندن، ليس فقط  ال
ٌ
ي المدرسة ليو  تد  مرسن

 في
ً
ع ال قت ال   نقضيه تعا

الحيان. وتبقة نقيقية منلا ت لاثرو  اع  ع تغاد ذلك. منا ت أكد تو منلا ساي  بأ  

قد جعل مرستلا مق  . وترل مجياع تو الصالب ال يو نافظ ا  ء  2020 ام 

                                                                 
 أدريان مودي

 مدير عام مدرسة الفرندز

هههههعة إ   لدنا طلب الكثي  من طالبنا خالل ال تم فقد  اا  ائلة وخوباا أمذ عدادض ومع رسلك ان هههههه وا   ه شههههههلر القليلة ال اقههههههية  لقد تت لوا ت وي 

 ق تان  الذ هي عبارض عن أ ض   د أ  تة  وتلا خالل     ا
ً
و اا لالج اعي ل تاربة انتشههههههههههههار وباء الكورونا   فرن مدرسههههههههههههة الفرندز ليسههههههههههههة فقد ملجت

 لعصيبة  ا

ي  عععععف  و   ء  2020إىل  ر ج  ي متل ش ل ا مو تسععععع حق ن ا. ليو  لينش م  تعلم ا بأننش تسعععععاد
ي وارصتلياش الصربة. ه   ليسعععععت الل ا ة الصد

نقدم مسعععععىم ال  اني

 واندن، ليس فقط  ال
ٌ
ي تدرسعععة الزرندي  لديلا الصعععلة ونحو مرسن

ي تدرسعععة الزرندي أرام هللا. في  ع ال قت ال   نقضععع ىط مجياع ع تحىصععع تو  ر ج 
ً
يه تعا

ي الم
 درسة ليو  تد  الحيان. في

قد جعل مرستلا مق  . وترل مجياع تو الصالب ال يو نافظ ا  ء  2020نقيقية منلا ت لاثرو  اع  ع تغاد ذلك. منا ت أكد تو منلا سععععععععععععععععاي  بأ   ام  وتبقد 

 ترن م ر . 
ً
 بالر ش تو ه ا اعنزصاع المبور وسلو   تعا

ً
ن، سا موو تو    ر ه   المحلة تعا ي المدرسة رص  ام كراد

  داقاٍش تر رش في

ي لكش ورصن  نش أ افر الصحة والسالم 
 *تن متلياند

 

 
 

ي ال عليش  و ُبعد
ي في
 ت ربصد

  قلمدرسه ق ساس ه –م  كألخ صار  أل  ا  س
يه     ميألمه قلألغه ق  جألب  

فلدى قل يأل خ ابر ق  بر ت إ جان ا  ادم مثل قلم ف ه فقل قحه. كما                    ح قلمجال  لرق  قلكثب  من قلينا  قلم ئ ه 
قض ه ب.يه قالفبر  .ق ث قئ ه مثل قل  دينها  قل يأل م ه فق ليا  قلبر

 
م قلي ل، فق هخ من   ط نر    ل فبر

  فبي  
  إ جا  هذ  قل جربه كا" قلح اظ اا قل نقصل ني  

ذلك، فإ" ما ساهخ   
 كأف قل.*

ً
  تأثب  إ جانر  األينا  م يا

 مما ت بب   

http://www.rfs.edu.ps/
www.rfs.edu.ps


  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ظرف  
 
علم عن بعد خيار ف

َّ
ي  الت ي

 استثنائ 

 

تنا  اك بنشر اآلن بإمكانكم االشتر
 عتر هذا الرابط. الشهرية 

 تقويم المدرسة

، 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   . بيسان جعوان: والتر

 
الصور والغرافيكس: بيسان  التصميم،
 داوود. ومحمد  جعوان

 حزيران 4 – 1
الطالب الجدد للعام الدراشي تسجيل 
ن الساعة  2020-2021 ي مكتب المالية بي 

فن
 عرصا.  2صباحا و 8
 
 حزيران 25 – 8

تسجيل الطالب القداىم للعام الدراشي 
ن الساعة  2020-2021 ي مكتب المالية بي 

فن
 عرصا.  2صباحا و 8
 

 حزيران 17
 توزي    ع الشهادات. 

 

اضية  مكتبة المرحلة الوسىط االفتر
 أمينة مكتبة المرحلة الوسىط – كارمن عبد الهاديبقلم  

ي العالم و 
إغالق كافة تم بعد أن انتش  فايروس كورونا فن

ي القطاع  نقطة تحّوٍل  2020/ آذار/ 5القطاعات، كان تاري    خ 
فن

بوي
.  الترّ ن ي بالدنا فلسطي 

فمع إعالن تعطيل المدارس، وما  فن
 ، ن واريء ألكتر من شهرين متتاليي 

ّ
تبعها من إعالن حالة الط

واصلسارعت مدرستنا إىل إيجاد البدائل لضمان ال
ّ
ن  ت بي 

لبة المعلمات
َّ
 . والط

 
ي  تعليمّيةٍ  طواريءٍ  كان العمل عىل خطةِ 

وىل المبادرات التر
ُ
أ

ت، ثّم  عليم  تمَّ
ّ
توالت الجهود ببدء العمل عىل نظام الت

ذي
ّ
، ال ي

ونن أوىل ومفاجئة للجميع،   كتجربةٍ   جاء االلكتر
  حترّ 

َّ
ين سواء توافر األجهز  أن  لدى الكثت 

ً
ة لذلك لم يكن مهيئا

تفعيل  أو األهاىلي والطلبة، فتمَّ  من ناحية طاقم المدرسة
منظومة االيديونيشن وعمل تدريبات عاجلة للمعلمات وعىل 
 إىل مرحلة الّروضة. 

ً
 مراحل بدًءا من الّصف الخامس وصوال

 
 منذ األسبوع األول لألزمة؛ وتّم تطبيق الّتعليم عن بعد

ونية،فباش   روس اإللكتر
ّ
 ت المدرسة بالعمل عىل برنامج الد

ن عىل كت 
 الترَّ

ً
المواضيع األساسّية من لغة عربّية  متضّمنا

ّية ورياضيات وبحث ن باإلضافة إىل حصة إرشاد كل  وإنجلت 
ظام

ّ
، هذا الن ن ن أسبوعي 

َّ
ذي مك

ّ
مات ال

ّ
هذه المواضيع من  معل

ت دروس خاصة من
َّ
عد

ُ
 قبلهنّ  الّتواصل مع طلبتهم، حيث أ

ي الخّطة وتوصيلها للّطلبة ضمن 
لتسهيل ما يرد من مفاهيم فن

روس. 
ّ
ي تنفيذ هذه الد

سلسل فن
ّ
  مراحل وبالت

 
 

 المرشد الجامعي  –بقلم كريس عقل 
 
عىل نجاح هائل  2020ل طالب صف صح

غم من بخصوص التقدم للجامعات بالر 
ي سببها انتشار 

 وباء كورونا.  الصعوبات التر
فقد حصلوا عىل عروض جامعية تفوق ما 
سبق خالل األعوام الثالثة الماضية! ألف 

وك لخريجينا!   متر
 

 معلومات عن القبول: 

  :181عدد حاالت القبول 

 32  جامعات  10عرض من
ي الواليات 

بالمرتبة األوىل فن
المتحدة، المملكة المتحدة،  

 : ومنها  كندا وأوروبا 
 معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا -
 جامعة تورنتو -
هم  كلية كينجز   - !  وغت   الكثت 

 10  جامعات طب وقانون
 وهندسة

 17  دولة وهو رقم لم يسبق
 لحدوثه بالمدرسة! 

 صل الطلبة عىل منح دراسية ح
مليون  $4.5ما يزيد عن بقيمة 

 منحة كاملة.  17ا بينهدوالر، من 
 

 إعالنات عامة: 

  :عىل الطالب  قائمة الجامعات
أن يعملوا خالل الصيف 

ات بالبحث عن الجامع
قائمتهم ليضعوها ضمن 

. واطلعوا عىل مواقع الجامعية

NicheUCAS Search,  
نت. وغ ها عتر اإلنتر  ت 

  :اضية جلسات االستعالم االفتر
خالل الربيع قام عدد من 

وأكتر من  150الطالب بحضور 
جلسات الجامعات التفراضية 
وسيستمر ذلك خالل الصيف 

 والخريف. 
 . كتيب اإلرشاد الجامع  لالطالع عىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اضية   اإلعالن الحقا عن جلسات افتر

  : لقاءات الصف الحادي عش 
ن اللقاءات  بإمكان الطالب تعيي 

 هذا الرابط. باستخدام 

   اإلرشاد  كتيبللطالع عىل

 المدرسة األساسيةمديرة  –فريدا دحدح خياط بقلم 

أنقروا هنا للوصول إىل صفحة 
المدرسة الخاصة عن 
 اإلجراءات بخصوص

 فايروس كورونا 

تنا  اك بنشر اآلن بإمكانكم االشتر
 عتر هذا الرابط. الشهرية 
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ي  – مع الّصفوف من خامس كما تمَّ تناول موضوع اإلرشاد
 ثانن

ي ظّل ما 
وذلك لتبادل الحديث عن المشاعر واألمنيات فن

اٍت  ي  نعيشه من انتشار لفايروس كورونا وما خلقه من تغت 
فن

  نمط الحياة. 
ق بمرحلة البلوغ  الّصحة البدنية إعطاء جانب من وتم  

ّ
والمتعل

لبة  للّصّف الخامس من ِقبِل 
َّ
ممرضة المدرسة، لتهيئة الط

عامل معها كمرحلةٍ 
ّ
من  طبيعّيةٍ  لهذه المرحلة وآلية الت

ي يمر بها اإلنسان، وما يرافقها من 
تر
ّ
المراحل العمرية ال

اٍت   النتقالهم إىل المدرسة  ةٍ وعقلي جسميةٍ  تغت 
ً
ه، نظرا وغت 

 العليا. 
 

علم 
َّ
لقد سعت المدرسة وبجهٍد حثيٍث إىل جعل تجربة الت

 وذا قيمةٍ 
ً
ها األوىل، مثمرة

َّ
لبة،  عن بعد رغم أن

َّ
إيجابّيٍة لدى الط

 غت  اعتيادّي يعيشه الجميع. 
ً
  وكشت وضعا

 
علم  ات الحياة وتعقيداتها أصبح موضوع التَّ عن وأمام تغت 

 للجميع
ً
ي المدارس، وبات العمل به وتنميته  بعد هاجسا

فن
 
ً
  خيارا

ً
اتيجّية ي عالم الّتعلم  ال مفرَّ منها ال بل استر

 فجوٍة فن
ّ
لسد
 يتطلب ال

ً
 واقعا

ً
عليم، وأمرا جهوزية له ولتقنياته  والتَّ

عِس عىل  كبديٍل 
ّ
لبة من الد ف أقدام الطَّ

َّ
ق عندما تتو 

ي ظّل طرِح تسا أرض
ٍ ومفتوح: أين نحن المدارس، فن ؤٍل كبت 

ي المدارس؟؟!!!!! 
 والمستقبل من الّتعليم فن

 

ي  وع       ائالتهم األع       زاء، أتم       تن أن  ط      النر
ي وأن    تم جميع    ا بص     حة 

تص    لسم رس    التر
 جيدة. 

 
ي قب  ل  يب  دو أنن  ا ل  ن

ن  تمكن م  ن أن نل  تلر
... لكنن    ا م    ا  نهاي    ة ه    ذا الع    ام ال    دراشي
 عتر التواصل واالتصال بطرق 

ً
زلنا معا
 عديدة. 

 
اضية للمرحل ة  قمت بإنشاء مكتبة افتر
الوس   ىط ع   ىل ال    رابط الت   اىلي فتفض    لوا 

 بزيارتها: 
https://sites.google.com/sit

e/rfsmiddleschool/home 
ي المكتبةأنا ممتنة 

 جدا لمشاركتر
معكم هذا العام... وأتشوق لرؤية 

وجوهكم مرة أخرى! من الصعب أن 
نعرف ما قد يجلبه المستقبل لكن 
ي معنوياتنا عالية وسوف تمر 

لنبلر
 هذه المحنة أيضا! 

ي قراءة 
أنتم أبطال... وأتمتن لو بإمكانن
أن هذا الكتاب لسم... أرجو منكم 

طلبوا من أبائكم وأمهاتكم قراءة هذا ت
! الكتاب لسم نيا ي

 بة عتن

أتمتن أن تبقوا بأمان وصحة جيدة 
 وقوة! 

، ي
 محبتر

 

https://sites.google.com/site/rfsmiddleschool/home 
 

ي المكتبةأنا ممتنة 
معكم هذا العام... وأتشوق لرؤية وجوهكم مرة أخرى! من  جدا لمشاركتر

ي معنوياتنا عالية وسوف تمر هذه المحنة 
الصعب أن نعرف ما قد يجلبه المستقبل لكن لنبلر

 أيضا! 
 

ي قراءة هذا الكتاب لسم... أرجو منكم 
طلبوا من أبائكم وأمهاتكم أن تأنتم أبطال... وأتمتن لو بإمكانن

! قراءة هذا الكتاب لسم نيا ي
 بة عتن

My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 (English) 

My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 (عربي) 

 
 أتمتن أن تبقوا بأمان وصحة جيدة وقوة! 

 

 

ن ح  ول قض   ية إغ  الق الم   دارس وإيق  اف أو إلغ   اء نش  اطات أطفالن   ا  س   ب انتش   ار وب   اء  ن واج   ه أولي  اء األم   ور ع  دم اليق   ي  ي ح  ي 
فن

 داخل بيوتكم اآلمنة.  الكورونا، استمرت مكتبة المدرسة األساسية بتقديم خدماتها حتر من
ونية،  ونية المجانية مثل القصص المقروءة المسجلة، األلعاب التعليمية األلكتر حيث تم إرسال مواقع موارد المكتبات األلكتر

نت.  اضية إىل أولياء األمور كي يتمكن الطالب وعائالتهم من الوصول إليها عن ُبعد عتر اإلنتر  وجوالت زيارة المتاحف االفتر
 

. وقمن    ا بهش      ه    ذه قص    ة لألطف    ال وتس    جيلها ع    ىل الفي    ديو ال دع    وة لأله    اىلي واألج    داد والط    الب للمش    اركة بق    راءة وت    م إرس    

 ليستمتع فيها طالبنا وعائالتهم. صفحة المدرسة عىل موقع الفيس بوك  الفيديوهات عتر 
أنفس    هم والتعب    ت  ع    ن  كم    ا قم    ت بإرس    ال كت    اب للهش    اطات، ض    من فعالي    ات المكتب    ة، يفس    ح المج    ال للطلب    ة للتعري    ف ع    ن

ات العصيبة. فتضمن الكتاب نصائح حول الوقاية من األمراض كما أعىط الفرصة للطالب ليكتبوا  مشاعرهم خالل هذه الفتر
ة الحجر  ي المستقبل. الصحي عن برنامجهم اليوىمي خالل فتر

 ليتمكنوا من االطالع عليه فن
ة الحجر   لنا جميعنا... وهنا أتالصحي شكلت فتر

ً
ي المستقبل.*تحديا

 متن لطالبنا األفضل فن
 

 درسة األساسيةزاوية مكتبة الم

 المدرسة األساسيةأمينة مكتبة  – نادين الحاج عبد بقلم 
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