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 تاريخ مدرستنا
 

1999 
قنظ ن  أصبببببلمد سة معتبببببن قبل م  ق   ل 

برنببببببباق    كدنهبببببببا   بببببببم   سةلكببببببباةدعلبببببببا سةبببببببم ة بببببببن
ي فلسبببببببببببببب       أصببببببببببببببلمد سةلكاةدعلا سةم ة ن
 ف 

ف بها ببم   بيق  قمعتن بكاةدعلا د ة ن قبتر
ي عبا   MYPبرنباق  س  

ةل الب ق   2012ف 
 PYP  برناق   صبببببا سةسبببببادا    ر سةبا   

ي عببببببا  
 سةببببببهد  سببببببببببببببببلهببببببمف  الب  2018ف 

لا ب معتن ةللكاةدع  برف  أصلمد     سةر ضن
    سةم ة ن

 
2000 

ي أ لد  
  2000سنمةبد سالنلفاضبببببببببببببن سةوان ن ف 

ي سة معتببببببل    ة ر لن  م م    
 برضببببببد قلام 

ق  سةبنا قع تسبببببببلسببببببب  سة  بببببببا سةل  ي ق  
ي ر  ببب    سةبببمببببابببباي  سة ر   ببباي سال س  ل بببن  

سةماةن سةنفسببب ن ةل الب أل س و   س تبببا ه أل 
ي أعمسد سةتسببب    بسببب   

ي ف 
ق ا أدى إىل  مم 

    سةل دء بب مس ع  سة خا ر سةه ر  
 

 
  

2001 
 للببببببد أ   إقلمببببببانبببببباي سةلكبببببباةدعلببببببا 

أ
ي أ بببببباع أ

ف 
سةببم ة ببن  إ لفلببد قببمعتبببببببببببببببببن سةبن    ببباةببهكرى 

 سة ئولن  
 

ي  زلرسن 
ستلهمفد  دسي سال لال   2001ف 

أل  قبببم نبببن عس       
 
  ببببببببببببببببا سة بببم نبببن  ولبببا
بببببببب  ن سة د دد  ان  قمعتبببببببببن  قنها قركز سةشب
ع بببببمد ق   ببباعببباي  ببببببببببببببب  مق سة ب

 
سةبن    ق بببا أة

  سةمعستن ق  د ن   وع إصاباي  
 

 FUM    بي    قم ر ةل معتببببببببببببببببل    ق   ل  
علتشببببببببب دنم أل إنم انا  بببببببببب   سة ن ببببببببب  كدة  

 British Yearlyتبببببببببببببا  أل كول ر  ع بببببببببببببد 
Meeting     ي سة معتببببببببببببن ب

-2001 ع   ف 
2004  * 

  

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

و الأكثر ملائمة، لأن البيئية. هذا الموضوع ه

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 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا 

يضاً ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا ولكن أ

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 

ية ب الخلايا الضوئمن النفايات. نقوم حاليٌا بتركي

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. 

م بالنظام البيئي إلى السعي للحد يدفعنا الاهتما

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 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

ل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ نعم

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 

ويكرز متوفر للأجيال القادمة من مبادئ الك

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 ةوالتنمي دائرة التواصلمديرة  – بيسان جعوان

ي عبببببا  دعس ي  بببببم بببببم  نم  س ن  تبببببببببببببببب  إ رسء 
ي سةتر  ببببب  بك  ف 

 سببببببببببببببببببببببمم 
سق نا التببببببببببببببببل ل سي ةت  صبببببببببببببببببلن   ا  سة الب  ة م قرعنا    با بفتر سةلم ببببببببببببببببت 

اوزل  ة ا ود أٍي  قع سنتشاع فت  ا سةكدع ناأل    سإلعالن  علينا أن ن دن  
ي بمس ن س قر  ان ق 

ي فلسبببببببببببببببب     بمس ن بببببببببببببببببهر   سع  ف 
 ع   اةن سة دسعىء ف 

ا  س م قو  ب  ن سة مع سة لد ع أن  لقر قمعتببببببببببببببببن سةفرنم  ق ل ن ةشببببببببببببببببهر  س
بببهر   سعأل  بببهر ن،سببانأل  أ اع   زلرسن  د  د قمعتببتنا ق ل ن ة ا  قر ةك  

 ق  سةبا  سةمعس ي 
    لقر
 

ي بهر أ لد  
   سإلعالن  ل  عم  أتابيع ع  قدعم سفللاح   يع سة مسعا ف 

سةخل أل بنبببببباء ع  لر ف  بببببب  قببببببمعتببببببببببببببببببببببن قنفرد أل ب    سةلبل    قع   لل
 سةد اهي  سةلبل   سة مق   بمي سةلمم اي ضخ ن  

 
 
 

  .سعا  د  سةباة     بها  دس ه نفس سةلمم ايإن سة م
ي كدن سةلبل     او ا بشبببببببببك   اق  ة ببببببببفدف 

 ادنا  خ   نا ال خا   رسع ب م 
 سةر ضن  سة فدف س تات ن  د ن   دن قمق ا ة فدف سة معتن سةوانولن  

ما هو ضـــروري لكل  لك هو نظافة المدرســـة، بالإضـــافة للكمامات 

م توزيع معقمــات اليــدين في مراف  ســـــيتوالتبــاعــد الــاجتمــاعي. كمــا 

وصــــفوم المدرســــة وســــيتم تطبي  نظام تنظيف صــــارم لضــــمان تعقيم 

الصــــفوم، الحمامات والأدوات التعليمية. وســــيتم تنظيف ألعاب الروضــــة 

بشكل دائم. وسيكون من الضروري الإشرام على الطلبة بدقة وسيتم تدري 

 .بالمعلمين قبل اليوم الأول من الدوام

ولات السلامة هامة جدا لكي نعلم ما علينا أن نفعله في حال إن برتوك

حصول أي أمور طارئة. من الأفضل أن نكون جميعنا على علم بما علينا 

القيام به ويبقى التواصل ضروريا بجميع المراحل. تم التكثيف من دورات 

تدريب المعلمين في كل من حرمي المدرسة، للمساعدة بتهيئة المدرسة 

المقبلةللتحديات  . 

قبل عام كنت في كاسلتون في تجمع نية إنجلاند السنوي للكويكرز. لأن 

تكون لدينا القدرة على السفر لحدث كهذا يبدو كأنه حصل قبل عمر كامل. 

في  لك الوقت كتبت إليكم قائلا إننا لا نسافر عبر هذه الرحلة لوحدنا، بل 

ها ذه الرحلة التي نحن فيإننا نحتاج لبعضنا البعض لنسمع رغبات هللا لنا. ه

ليست سهلة. لكن لدينا بعضنا البعض ومعا سنبقى أقوياء. إننا مدرسة 

 الفرندز. إننا ندرك الإمكانيات، نحق  الأحلام ونتشارك الأمل.

 2021/ 2020 العام  28  لعددا
 ديما طوطح –لقاء مع الخريجين 

(، 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  لك في  

توفي في حادث مع زوجها الذي كان أيضاً شريكها، لكنه  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 

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

 وظيفة بدوام كامل في منظمة غير ربحية."

 

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

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

لدية. جالتصويرية والرسمية، وكذلك فن الموضة مثل الدنيم الملون والملابس ال

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 

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

 

 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  

داد هو بفضل إعأفضل من التعليم الذي حصلت عليه في الجامعة. والشيء الجيد 

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:

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

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

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

قول لكثيراً، على عكس المدارس السابقة الأخرى التي ارتدتها. لذلك، يمكنني ا

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

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

 أجبرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

أنهت دينا لقائها مع صحيفتنا في بعض الكلمات لخريجين المدرسة 

 قبلين:المست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 َمهمة المدرسة ومبادىء الكويكرز

أل د  ببببا 2008ةنلبرف ع  خلل ببببن قببببمعتببببببببببببببببببببن سةفرنببببم  عببببا  
  د ح  

 
ي سة ببببمعتبببببببببببببببببببن قليئببببن ببببباة بببببببببببببببببببمس بببباي سةبظ  ببببن 

ي ف 
"إن  كللببببامر

 يق م سة بل     سة خل ببببببب     إن سةل اعب سة  ت     سة نها  سة
ي   ممى نفسبببببببببببي   ر سةيد   أن شببببببببببب س رنم  قا  سةد باةف

 ا  بدن  
ببببببببببببب   ي قكان د ىلي " أ  ب

ي سةبل ا ف 
س و ه – التببببببببببببببلك ا  دعستبببببببببببببب ر

ي سة معتن  
  لمم  د  ا ع   كللا ها ف 

 
هببببا دعستببببببببببببببببلبمد هببببا    بين ببببا   سبببببببببببببببب    لهببببا ب    سةب بببب    نهبببباء

أل  ل رن د  ا ع  أدسء سةل و   سةمكلدعس ةلم بببببببببببببببب   بببببببببببببببببهاد  
ي ستبببببببببببلدد د ق ببببببببببب ر 

ي ع   للق تسببببببببببب    صبببببببببببد ها ف 
سة بببببببببببدمر

ةها  باإلقكان سالتبببل اع ة بببد ها  هي   دد 
ببببخ ببب اي  6ب ت  
 ز"  "تت   باد  خللفن ض     بيق خاص ةأل فا  ست هق
 

ي عببمد ق  سة    رسي سةببم ة ببن 
كلببا وببنأل  ببم بببببببببببببببببباعكببد د  ببا ف 

  كللد ة   دعن ق  سة نشدعسي سةبل  ن أ  ا  
 

ر ها ق  قمعتببببببببببببببببن سةفرنم أل سن ل د د  ا إىل  اقبن ببم  خ
 قاتابدتيتس س قلل  ن ةمعستن سةهنمتن سة   ان   ن     

 
 
 
 

ي ق ا  سة  كان   ا سةم خ   د  ا ةل ولر قهنلها   كاد 
يولن   ن ف 

وبببادفبببن ةل بببببببببببببببولر سةنلبببا   ةل رل  ع   للق سةل ندةد  بببا سةبببهك بببن 
 ةلل ن اي سة ساو ن سة ستشبر   

ي سة سبببل ل   ا لن "أةه دس س خلل  ق      م  د  ا ن بببا مها ةخلل  
ي 
و  ب لل ك أل خ بببببببدصبببببببا و الء سةه   ال   للكدن نفس سة زس ا سة ر

 ن للكها نم  "*
 

 َقه ن قمعتن سةفرنم  برس   
 

أل  ي فلس    
لببها كدنها ف   ع       قلادىء سةكول ر أل  تر

ً
قبن ن

نأل سكاي سةخاع   ل ولببها سةلبا ن با    سة معت ن  سةش  
   نح 

 
قمعتن سةفرنم  برس    س  فا   سةشلاب برناق ا
ي بيئن  بل   ن

 ف 
ً
  باقال

 
أل قل ا با

 
أل قلدس نا

 
 صاعقا

 
  ق أكاد   ا

 أف   ندع ن بشك   دمي  
 

 ةلم ا  سةر   نأل   
 
   ا
ً
له   البنا ة  لمدس قواال

ُ
ةلمث سن

ي   يع س  ضاع سإلنسان نسة سل ر ع  سةهسي سإلةه ن 
ق     ف 

ي سةو ن  سةف د  سةف رد ةم ه خال   ةكأل  للق ع    نرم 
ي  سةل  ود   بيق سإلبمسعي ةل برفن  سة هاعسيألسةلبل  سةل لل  

أل قل  ف     قا   نح  البنا سة مع  ع  أن   دندس قسل ل   
أل قس  ة    س ل اع األ  قدس ن    بب ل ن   ةك  قلم ي   

 عاة  ن  
 
إىل أن   دن ق تسن  بل   ن عس م   سةفرنم  عتنتسىع قم 

ي  ف م   تسد    ق  سة معتن 
ي سة  ل ع سةفلس ي  

ف 
ي عامي 

ع   1901  1869س تات ن  سة معتن سةوانولن ف 
أل بهمف  دفت  برناق   بلسة شلاب ةل قبل ر مي  لدسىلي

ي   د  ع  قلادئ 
     سةكول ر       ا فن سةفلس ي  

 
ق     د  ف ر  أتات ن  نبع   سةكول ر ةمى لبل   سة  ل مدع 

 
 
س   كدنها  ببت 

 
ي قم   ا

سةفرنم   تنع ةلم ا  سةم ن ن  فاةلبل   ف 
ي   يع سةماالي ةلبزلز   سىع

سةلمث سة سل ر ع    ف 
 ن  سةر    ا أنه  سىع ةزعع سة    س خال  ن نسان نأل  سإل 

    سة بنولن   رت خها 
 

ي ق ل بنا  قنا؟  200 اة   قا   اعب  1400ك ا نبدد إىل سة معتن قع 
 ق  سةباقل     نلقر

فدف قمق ا ة بببببببببس تببببببببباتببببببببب ن  د ن   دن  دن سةلبل     او ا بشبببببببببك   اق  ة بببببببببفدف سةر ضبببببببببن  سة بببببببببفدف    ادنا  خ   نا ال خا   رسع ب ن
ك اقاي  سةللاعم سال ل اعي    ا تبببببببببببيل   د لببببع قب  اي إضبببببببببببافن  و  ن سة ظافن سة معتبببببببببببنألةك   ةك ود ند ض  عد سة معتبببببببببببن سةوانولن  قا و

ي قرسفق  صببببببفدف سة معتببببببن
يل  أل سةم اقاي  س د سي سةلبل   ن   تبببببببيق نظا   نظ ا صبببببباع  ة بببببب ان  ب    سة ببببببفدف تببببببيل     سة م   ف 

سف ع  سة للن بم ن  تيل   معل  سةم س    سة بل      ل  سةيد  س    ق    نظ ا أةباب سةر ضن بشك  دس     ت  دن ق  سة   عد سإل  
 

ي  ا    ببببببببببببد  أد أقدع  اع ن  ق  س ف بببببببببببب  أن ن دن    بنا ع  عل  ب ا  كدالي سةسببببببببببببالقن واقن  مس ة ي إن بر د 
نبل  قا علينا أن نفبله ف 

ي    ق   رمي سة معتنأل 
ل ساعم  بلهيئن ةعلينا سة  ا  به  للقر سةلدسص  ض  علا ب  يع سة رس       سةل و ا ق  د عسي  معل  سة بل     ف 

 سة معتن ةللمم اي سة  للن  
 
ي    ع ني ل

ي  اتببببببببببللدن ف 
  نه  ان ق  نا    كههس  لم   ن   دن ةم نا سة مع  ع  سةسببببببببببفر ةمم   إن النم سةسببببببببببندد ةلكول ر    د   عا  كند ف 

ي  ةك سةد د كللد إة ك   ا ال إننا ال نسببببببببافر عت  وه  سةر لن ةد مناأل ب  إننا نملا  ةلب ببببببببنا سةلب   ل  فتر   وللن  مس 
نسبببببببب ع ع لاي ة  ف 

ي نم  فيها ة،سبببببببد تبببببببهلن  ةك  ةم نا بب بببببببنا سةلب   قبا تبببببببنلقر أ ولاء  إننا قمعتبببببببن سةفرنم   إننا نمع  سإلقكان 
يأل ا  ةنا  وه  سةر لن سة ر

 *نم ق س  ال   نتشاع  س ق   

 

 

بتــدريــب القــادة المتميزين  وي  تقم مــدرســــــة الفرنــدزلم "

المكانة الوطنية والعالمية فحســـــب، بل الأهم من  لك أنهم 

قد زودوا أجيال من الفلســطينيين بالمعرفة والمهارات والقيم 

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

 ة فلسطينيةوباحث ةناشطو  ةمشرع، 1964صف  –عشراوي 

 

شاري التعليمي  الفرندزالظام مدرسة نمنحني " ست ي قووالا

عد لأكون مســـــت كل الفرصــــــة  قديمجي بشـــــ بات  د للت للطل

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

 مايكروسوفت شركة

 

"إ ا أنت خريج مدرســـة الفرندز، إ اً فأنت قادر على تحقي  أي 

دراسات محاضر لأستا  ، 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 

 ، أستا ة ومحاضرة لغة إنجليزية في جامعة بيرزيت1973

 

"كانت الدراســـــة في مدرســـــة الفرندز لمدة أكثر من ســـــت 

ســـــنوات، تجربة مميزة. بالإضـــــافة الى كونها مدرســـــة قوية 

أكاديمياً، ســمحت لي بالتطور على صــعيد فني وموســيقي. 

ســة في حينه، كان يســمح أتذكر أن محمود عمرة، مدير المدر 

الفــارغــة للتمرن على  صـــــفومبــاســـــتخــدام إحــدى ال لي

. دفعني هــذا المقطوعــات الموســـــيقيــة، في أوقــات فراغي

النوع من الثقة إلى العمل بجد وإدراك أن الموســـــيقى هي 

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

 وملحنة وعازفة ناي

 

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

 عامللقاعدة الذهبية؛ ا ميه فيحيث علمتنا ما كانت تســـــ

وم ، وحتى اليبها الناس بالطريقة التي تريد لهم أن يعاملوك

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

 أستا  فيزياء في مدرسة الفرندز

 

ن ما يقدم "كنا على علم في وقت دراســــتنا في المدرســــة بأ

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  انتك. الفلســـــطين

ية لحظة لآخرين أن لي وأظهرت ثقتي عززت محور  يؤمنون ا

 وأنا. ما يوماً  أزياء مصـــمم لأصـــبح المألوم غير شـــغفي في

ــدعم ممتن ــل المــدرســـــــة ل  والتطلعــات الطموح هــذه لمث

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

 أزياء عالمي

 

في حرم المدرســــــة دوراً مهماً  في "لعبت الموارد المتوفرة 

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

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

 التصوير.

 

ي  
سةهنمتبببببببببببببببن   بببببببببببببببلد ع  ببببببببببببببببهاد  سة ا سبببببببببببببببلت  ف 

ي  انشبببببببببببببببب  بببسة  كبببان   بببن ق   ببباقببببن ق
 2014عبببا   ف 

ي ا ةلم ببببببب   ببببببببهاد تسبببببببلك   دعستبببببببله
   سةمكلدعس  ف 

 سة  كان   ا سةميولن  سة دسب    ق ا 
 

ي ق ببببب خ   د  بببببا ةل ولر قهنلهبببببا  ببببب كببببباد 
  ا  بببببن ف 

ل رل  ولر سةنلببا   ة سة  كببان   ببا سةميولببن وببادفببن ةل
 ن ةلل ن اي سة سببببببببببباوع   للق سةل ندةد  ا سةهك ن 

 سة ستشبر   
 

ي سة سببببببببببببببببل لبب   ببا لببن    ببم  د  ببا ن ببببببببببببببببببا مهببا ةخلل  
أةه دس س خلل  ق   و  ب لل ك أل خ دصا و الء "

ي 
 م  "*ن للكها نسةه   ال   للكدن نفس سة زس ا سة ر

 
 

ي نمييها      قلادىء سةكول ر   www.rfs.edu.ps           المصدر:
 سة ر

 
بببببببببب  ع  قمعتبببببببببببن سةفرنم  أ ةولا ها   ركز  لن ع   بل   سة    سة ب

ي سة  ل ع  
إننبببببا نمبببببا    بببببث  ة  ببببباد    بببببا  ق  سةب ببببباء ف 

اء ق    ةيله    ع ببقسببفرد له    تببل شبباف أ فاةنا ع  س
ق ف ما   فللسةفرد سة  ق    أ   سة معتن ض   بخ  ن

خل     قا نفبله بم ا نا سة معتبببببببببب ن دسخ   لن سة معتببببببببببن أ
سة بببببببببا وه  سة       ا   مع فللق سة معتبببببببببن قكاف   سةه   

س خلل  ع  شبببببببببببببببب بدن   بز  ن   ا  أ   قمعتببببببببببببببببتنا   ا 
   دس  ا  سةل ف س ف  

 
 سة سا س 

ب ن    بببببخب قمبدب ق   ل   )سةكول ر (   ق  سةفرنم  
 أل قه ا  ان  بشكٍ  قتسا     

 سةسال 
   ق  سةفرنبببببم  أن ونبببببا  دس  بببببا قسبببببببببببببببببببباع   لببببب  سةسببببببببببببببببال أل

س     سةبمسةنأل     سةكرسقن  سال تر
 سة  ل ع

ه ة ببببببببببببببببنا سةلب أل  ن    قنا ب ننا نملا  ةلب   ق  سةفرنم  
ي سة  ل ع  

ي    ر ف 
 قكانله     له سة ر

 سة سا ن
   ق  سةفرنبببم  بببب ن أو  س قدع بببباةم بببا  ة،سببببببببببببببببببد س ببببببببببببببببب ببباء

   )س قدع سة اد ن(
سون  سةت  

  ق  سةفرنبببم  بببب ن  ل بببا نبببا  أفبببباةنبببا   ببب  أن  ب س  س نبببا 
 سةم    ن  
 سةبنا ن

ي قنمنبببا إ ببباوبببا   أ ِدعبببد ةنبببا  ِنَب   ق  سةفرنبببم  بببب ن سة
سة ر
ي بها    ا  سة سل ل   

 *ةنبل  
 

 
 

http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/
https://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/
http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممرضة  –بقلم سوسن حمارشة 

 في المدرسة الأساسية

PA GE 4  

T H E O L IVE  P RES S  
PA GE 3  

T H E O L IVE  P RES S  

 زاوية مكتبة المرحلة الوسىط

 المدرسة الثانوية ةرسالة مدير 
 المدرسة الثانويةمديرة  –أبو لبن بقلم ريام كفري 

 عام دراسي مختلف بداية – رسالة مديرة المدرسة األساسية
 المدرسة الأساسيةمديرة  –بقلم فريدا دحدح 

 ". ا"لم يجعل بحر هادىء أي بحار شاطر 
ن كانت ضحكاتكم تمىلء أرجاء المدرسة.. وإن الرحلة ال زالت كانت رحلة مليئة باألحداث منذ رأيت كم آخر مرة حي 

 مستمرة مع اختالفات من كل األشكال. 
، نفكر بأشياء جديدة ونجرب  ها. هذه طريقة أخرى الستقبال عودتكم إىل المدرسة هذا الخريف. 

ً
ي قدما

 .. لكننا سنمضن
كم بأننا موجودون هنا من أجلكم حتى لو بقيت مبانينا مغلقة أحيانا. هناك الكث ي من الط ي  نود دائما تذكي 

رق التى
نت. الشيى تمكنكم الوصول إىل مصادر المكتبة وا  اك بفعالياتها عير اإلنيى

ي كتاب هارب يلخص رون و هل تذكرون ما قاله صديق هاري بوتر, رون؟ 
: بوتر وغرفة األرسار الوضع قائال يزىلي فن

،" يجيبه رون دون ترد ي
ذهب ك، اد. "عند الش"لكن لماذا عليها الذهاب إىل المكتبة؟" "ألنه هذا هو ما تفعله هرمايتن

 إىل المكتبة."
اضي، بإمكانكم زيارتنا عير مفتوحة حتى لو لم تكن المكتبة برفوفها وكتبها الورقية  ة )انقروا هذا الرابط(المكتبة االفيى

 ائعة ألي شخص وبأي جيل للهروب من السجن المكون من أربعة جدران حيث نكون أحيانا. القراءة طريقة ر  فإن
ا للقائكم قريبا!*  أتشوق كثي 

 

 مكتبة المرحلة الوسطىأمينة  –قلم كارمن عبد الهادي ب

 أقوال الكويكرز

، فِكر 
ً
ٍء مظلما ي

عندما يبدو كل ش 
 ".ون النوربأنك أنت قد تك

 من أقوال الكويكرز )األصحاب(
 

 02.295.22.86تلفون 
  02.295.83.20فاكس 

 
www.rfs.edu.ps 

اك مع عرص الزيتون  لالشتر
 

مجمة   يساان والت   التحرير 
 مجعوان

 
، الصور والغرافيكس  التصميم

 ومحمد داوود.  يساان مجعوان

 زاوية الصحة

على اطلاع مع  ابقوا

أخبار المدرسة من خلال 

الانضمام لمجتمع 

درسة على منصات الم

 التواصل الاجتماعي

 ختمنا عامنا 
 
ي رس    رب فايرو  كورونا الد

ي بوض    ع اس    بثنا ف
 راسي الماضن

الدراسي الجديد  العام ءبد بدأنا االس                تعدادات ل، فيما (19)كوفيد_ 
نفس الظروف واألوض                     ا   تح      دي      ات تح      ت   2021-2020ه      ذا 

 
ً
ات عىل غي  المألوف، حيث فرض        ت هذه الجائحة أس        لوبا وتحض        ي 

ي افتتاح العام الدراسي واس     تقباله، 
ا فن
ً
اريوهات فوض     عت الس     ينمختلف

 
 
 المختلفة لعملية الت

 
د أو عليم الوجاهي أو عن بععلم، س         واء لناحية الت

 
 
ا ما يتض          منه كل   عليم المدمج، بكل  الت ت، س          يناريو من تمايزات وتغي 

 عن 
ً
وما يحمله من تفاص                يل ومتطلبات للتخطيط له والتنفيذ بعيدا

 
 
  .عليمية المتعارف عليهااألنماط الت

 
 
 أص    ب  اكما  

 
ن لت  إىل جالص       والتخطيط جهي 

ً
ي يس    ي  جنبا

نب حي والوقا ف
 
 
،مع الت ي

بدرجٍة موائمٍة ألي تطور أو تحديث فيما يخص    حض      ي  التقتن
ي مواجهة هذا الفايرو . 

بعة فن
َّ
حية المت وتوكوالت الص  لتبقى و كافة الير

ارتأت المدرس    ة العمل عىل القيام باجتماعات  األمور تس    ي  بابس    يابيةٍ 
ية مع ي  األهاىلي الطالعهم عىل الس    يناريوهات تحض    ي 

عة فن
َّ
 س    ي  المتوق

عليمية ي العملية الت 
 ، باإلض   افة إىل الرس   ائل المتتابعة المرس   لة لهم والتى

عىل مس          توى تهيئة مرافق س          واء  ،توض            آليات بدء العام الدراسي 
ي الص                فوف وآلي   ة ال   دخول الم   درس                   ة، 

أو لن   احي   ة توزي    ع الطلب   ة فن
ب  اع  د االجتم  امي وس                الم ة ا يض                من الت  والخروج من الم  درس                 ة، بم  

 .الجميع
ا عىل مدارس          نا  ال بل عىل أركان العملية 

ً
ظروف فرض          ت نمًطا جديد

، ال ب  ل الت    أو طلب  ة وأه  اىلي
ن ن أو إداريي  عليمي  ة برمته  ا كمعلم  ات ومعلمي 

أهمية  ن ناحيةم، ص           القولفرض         ت مس         ةولية مجتمعية كاملة إذا 
ة الت   من أجل اللحاق مس          اندة كل القطاعات  عليمية لتواكببالمس          ي 

ي باتت تش   كل عص   ب ه التغيي  كتوفي  
ذا بعض األمور اللوجس   بية التى

ي تبي  للجميع   ،التغيي  
علم ات الت  س              يناريوه ق بكل  للحاالمجال والتى
   ة، ومواكبة احتياجاتها. المحتمل

ومدرستنا أيضاً لقد أصبحت المدارس تسير ضمن خطة طواريء في أدائها، 

هدد ا الةطددة التي تهيء ال مين ادديننددا اين لح ددة وأخرن يم ننددا أ  اعتمددد  

وفق ما تفرضدددددر تطورا  ه ا  ، ننتقل إلى حالة أخرن في تعاملنا األكاديمي

 ال ائحة، واشدد ل يضددمن السددجمة لم تمعنا المدرسددي االدر،ة األولى، أل   

حة تاج على رؤوس األصحاء"الص   ".* 

 

 
 أص             ب  اكما  

 
ن لت  الص                والتخطيط جهي 

 
 إىل جنب مع الت

ً
ي يس             ي  جنبا

،حي والوقا ف ي
طور أو بدرجٍة موائمٍة ألي ت حض             ي  التقتن

ي مواجهة هذا الفايرو . 
بعة فن

َّ
حية المت وتوكوالت الص                األمور تس             ي  بابس             يتحديث فيما يخص  كافة الير

ارتأت  ابيةٍ ولتبقى
ية مع ي س               ي  العم األهاىلي الطالعهم عىل الس               يناريوهات المدرس               ة العمل عىل القيام باجتماعات تحض               ي 

عة فن
َّ
لية المتوق

عليمية
 
ي توض        آليات بدء العام الدراسي الت

هيئة تمس      توى  عىلس      واء  ،، باإلض      افة إىل الرس      ائل المتتابعة المرس      لة لهم والتى
ي الص      فوف وآلية الدخول والخروج من المدرس      ة، بممرافق المدرس      ة، 

 أو لناحية توزي    ع الطلبة فن
 
جتمامي باعد اال ا يض      من الت

 .وسالمة الجميع
ا عىل مدارس           نا  ال بل عىل أركان العملية الت  

ً
ن أو طلبةظروف فرض           ت نمًطا جديد ن أو إداريي   عليمية برمتها كمعلمات ومعلمي 

، ال بل   من أجل اللحاق أهمية مس        اندة كل القطاعات ن ناحيةم، ص          القولفرض        ت مس        ةولية مجتمعية كاملة إذا وأهاىلي
ة الت   ي باتت تشكل عصب هذا التغيي   عليمية لتواكب التغيي  كتوفي  بالمسي 

ي تبي  للجميع   ،بعض األمور اللوجسبية التى
والتى

  ة، ومواكبة احتياجاتها. علم المحتملسيناريوهات الت   ق بكل  للحاالمجال 
ي أدائها، 

 اعتمدت لقد أص      بحت المدار  تس      ي  ض      من خطة طواريء فن
ً
ء الجميع بأننومدرس      بنا أيض      ا ي تهي

ا هذه الخطة التى
ي تعاملنا األكاديمي 

ن لحظة وأخرى يمكننا أن ننتقل إىل حالة أخرى فن  وفق ما تفرض               ه تطورات هذه الجائحة، و ش               كل ، بي 
 
َّ
 *."حة تاج عىل رؤو  األصحاء"الص   يضمن السالمة لمجتمعنا المدرسي بالدرجة األوىل، ألن

 

يواجه المجتمع المدرسي أوقاتا غي  مس              بوقة، مش              حونة تمتن أن تكونوا بص              حة جيدة، 
ي المدرس             ة الثانوية، عملنا قيادة تربوية، إدارة وهيئة تدر س             ية 

بالتوتر والغموض، ولكننا فن
رش      كل متواص      ل منذ ش      هر آذار، حيث وض      عنا الس      يناريوهات المتعددة لعودة الطلبة إىل 

ي التعلم. المدرسة، ووضعنا نصب أعيننا الحفاظ عىل سالمة الطل
  بة وحقهم فن

 
يم المدمج، للتعل ومنذ ش     هرين عملت الهياتان اإلدارية والتدر س     ية عىل تحض     ي  المدرس     ة 

وتوكوالت المختلفة  ي الفصل األول. كما قمنا بكتابة الير
وبلورة رؤية تربوية واضحة للتعلم فن

ن  وتطبيقها تجريبيا عىل أرض الواقع  لض                مان كافة التفاص                يل: كتحديد المس                 افات بي 
ي الممرات والس   احات عند الوص   ول، خالل اليوم المدرسي المقاعد، وتنظيم 

حركة الطلبة فن
ي ك   اف   ة مرافق 

وعن   د المغ   ادرة، كم   ا عملن   ا عىل تح   دي   د حرك   ة الس                ي  ب   اتج   اه   ات مح   ددة فن
المدرس    ة، وتحديد اس    تخدام الحمامات بحس    ب بروتوكول الفقاعات الص    فية، إض    افة إىل 

توكوالت الصحي   ة. تدريب الهيئة التدر سية عىل الير
 
 
 

  ونحن اآلن عىل أتم االستعداد الستقبال أحببنا الطلبة، بسابق الزمن ولكننا متأهبون. 
 
 

ي ضوء قرار مجلس الوزراء الملزم بتأجيل الدوام المدمج للصفوف 
  ، ١٠-٦ولكن فن

 

ون         ح         ن اآلن ع         ىل أت         م 
االس                تع     داد الس                تقب     ال 
أحببن     ا الطلب     ة، بس                     ابق 

  .الزمن ولكننا متأهبون
 

ي ضوء 
 قرار مجلسولكن فن

ال   وزراء ال   م   ل   زم ب   ت        أج   ي        ل 
الدوام المدمج للص          فوف 

ق      د افتتحن      ا الع      ام  ١٠-٦
ال        دراسي ب        ال     ت     ع     ل     م ع     ن 

 بعد.*

ي الع   ام ال   دراسي الج   دي   د 
أهال بكم فن

الذي يبدو مختلفا وص              عبا نوعا ما. 
من المهم أن نت      ذكر ب      أن الكورون      ا 
و  عرفناه من قبل.   عبارة عن في 

فهو ينتقل رش كل أس اسي بالحبيبات 
ي ت خ رج ع ن        دم        ا ي ق   

ال ه وائ ي        ة ال تى
ش                    خ    ص م    ري    ض، أو ي    ع    ط    س أو 

 يتحدث. 
 

وري أن نتذكر بأن  لذلك، من الض               ن
ي انتأبار يلعبون دورا الك

قال س  اس  يا فن
و ، و  باإلض                افة فإن األطفال الفي 

 معرضون لنقله أيضا. 
 

إن الطريقة األفض              ل لمنع انبش              ار 
ال م رض هي االم ت ن        ا  ع ن ال ت ع رض 
و . حماية نفس                ك واآلخرين  للفي 
و  س       تك ن و من اإلص       ابة بهذا الفي 

ي األماكن 
عن طريق ارتداء الكمامة فن

ال  ع        ام        ة وح  ول اآلخ  ري  ن ال        ذي  ن ال 
ل، كما  ن ي نفس المين

يعيش                ون معنا فن
علين      ا تجن      ب االتص                     ال القري      ب، 
وغس                 ل أي  دين  ا واس                تخ  دام معقم 

 %60اليدين الذي يتكون من بس    بة 
قوم ببنظيف من الكحول، وب        أن ن

وتعقيم أي أس                طح   ة يتم لمس                ه  ا 
رش     كل مس     تمر وبأن نراقب ص     حتنا 

 .  رشكل يومي
 

ل  ت  ب  ق  وا ع  ىل اط  ال  ع  ىل ال  ت  ط  ورات 
و  ال  ك  ورون        ا، ات  ب  ع  وا  ة ل  ف  ي  األخ  ي 
إرش             ادات الجهات المتخص             ص             ة 
ي وم  ا يق  دمون  ه 

ولج  ان الط  ب الوق  ا ف
حول كيفية وقاية أنفس                نا وأحباءنا 

 من اإلصابة بالمرض.*
 

https://www.facebook.com/FriendsRamallah/
https://www.instagram.com/ramallahfriendsschool/?hl=en
https://twitter.com/FriendsRamallah
https://www.linkedin.com/company/ramallah-friends-schools?trk=top_nav_home
https://www.youtube.com/channel/UCRzc2OTo_84x_GUmMnz7rlQ
https://sites.google.com/site/rfsmiddleschool/home?pli=1&authuser=1
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
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