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 تاريخ مدرستنا
 

2006  

  تخر جهتتتتف سج  ا  احتفلتتتتم اسةتتتتوي تتتتتتتتتتتتتتتتتت   ة   تتتت

اسةوي تتتتتتتتتتتتتتت      . إجتةع خر جاسةتتفسي  من اسطالب

  و كت  مهه  مةلت  حة ت  يمهيت  م  هت  
 شتتتتتتتتتتتتتتتتفي  ا   

ةواىم اسخر جي   اسأ  ا  بي   حف  ستةر ر اسش ل  

سخر ج   ذسك اس فم  حتى وصتتتتتتتتتتتتلم عىل اسةهصتتتتتتتتتتتت 

  من  انطالق أ  ا م لهي   
 خر ج   اسةرن اسلتتتتتتتف  

 . موية اسفرنوي 

ك  من    اسةوير اس فم سلةوي تتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتت   مهصتتتتتتتتتتتت  

  خالل
 ة. تلك اسفتى    سن  فوث وح يس عجل   

  

 

 

 

 

 

2007 

بتطب ق مههج ح   اسةوي تتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتف تتتتتتتتتتتي  وأت 

اعتتتتفت حيتتتتا تنتتتتتتتتتتتتتتتةهتتتتم اسةهتتتتف ج است ليةيتتتت   است  

اعفت.   م اض ع مل  است اص  اسسلم  وح  است  

   ف   و 
عةلم اسةوي   عىل إنتف   يل   لسط ت 

In Fair Palestine    نستتتتتتتتتتتخ   لستتتتتتتتتتتط ني  من
َ
 

نتج من   تتتت  
ق
 36 يل  يوم   وج سيتتتتم واستتتت م أ

مصتتتتتتتتتتتتفل ي تتتتتتتتتتتتفس  إ من خالسه طفس ف. حفول اسطالب

   ف ي عىل اس    فس سل 
 أن اسشتتتتتت   اسفلستتتتتتط ت 

واست تطتتتتتتتفم عتىل استرزت  متن استةتجتتتتتتتفيي وا حتتتالل. 

  شخص اس رض ا ول سلفيل .  1000شف و 

 

  اس هفم   فسبي  

  اسبي يتت س هتتفمتت  تتوأت اسةتتوي تتتتتتتتتتتتتتتت   تتفس ةتت  به تتفم ا

ن خالل ا تتتتتتتتتتتتتتخوام  اخ  صتتتتتتتتتتتتتف   اسروضتتتتتتتتتتتتت  م

 ، إعتتتتتف ة ا تتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتوام و عتتتتتف ة تتتتتتوو ر شتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتفي  

نتتتتفمج وتجربتتتتته  تتتتفسةتتتتوي تتتتتتتتتتتتتتتتتت  وبتتعر ت  تط     [است 

، ت  تتتوي تت  أ تتتتتتتتتتتتتتتتفتتت ة من متتواي   اسهجتتفا ا و، 

نفمج.    أخرى عىل است 

نفمج لوم  يام هللا الحة   فمم  ف  فس ة  عىل است 

و ع سيصبح حوث  ه م تتهف س أضةن نطفق 

ام    يه عوة مواي  عىل  جفئزة اسةوي   اسخض 

وه  اسةتتتتتتوي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ت  حفتتتتتتف تتتتتتف عىل اسبي تتتتتت  و 

 *صومة  سلبي  . اس

  

 

  

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

لموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن البيئية. هذا ا

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 

 اللفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبن

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 

ٌا بتركيب الخلايا الضوئية من النفايات. نقوم حالي

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. 

الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد  يدفعنا

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 ارسالتنا 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 

بادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من م

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 والتنمية دائرة التواصلمديرة  – بيسان جعوانبقلم 

أكتبببليكم وأياأأببب يأأخايحببب ماببب مايكةيم  ي ي ببب  ا ي
اب مد .يمقديغ دمأ يحُاي مصبببببببببببببب هياأ  ي   يأت  ي
ي ب وياة  يأ  يلصببشي م.ببت ا.يلت  ياةييم ت     برسب
ي ي
 
يهببببببببببببببببببب  ببببببدأبببببب  ببببب ي  ي

يألكايحبببببب مت     يي مند ي
اي ع ن 

ي  أيي ي
 دمسببببببل  يشهري لهببببببتاي ماببببببتوي لش   يا مند

يرسيعوياالي فاي  ت .ي
يأسبببببببببببب بب  يح مع شيب.ببببببببببببوشي  م يامب  يم ي مقديت   
شي   ي

 
يم  ي   ي    يةبشي م  ئ و.يهببببببببببببببو

ً
يع ديأحد 

ي يا   يسبب يم ق ق.ي يت دي يكب   يم كث   ي مت    
ي

ي أ تقديحأ ي م ؤسببابب يي .ببب ي لهببا ويكث   يا ي
ي ي  ي   ي مت     ي عي م ةي.ي     يأ ياليأاشى تت   

ي ي
يحببب د يمببب بببقببب بببقي ببببببب مببب ببببببب  ي ببب  ببايامبببهببب ي ببب ببببببب ميد قي
ي م ؤساو،ي دمسل  ،ي ىلي  ي  ي    .ي

يما  تبببب ي  ا ي ي
 
كتببببليسبببببببببببببب  اسببببببببببببببهببببيي بببب غتبببب  ي 

ياأك  ي ي معبببببب مأيد ئأ، ي
 
اي  ي

يحببببببأ ي الياى  مِ   قببببببو 
ايأ ييبببدا ،يمك  ببب ي ي

ي  بببد ببب يأ  بببلي  يأ ياى ح  د
ح م بعيمابببب  يأح قي  ي السببببت ت ايح يأد  ايا  د .ي
ي  يأسببببب جي م   ديمل  ي م ااييعتقدي كذ ي   ي مت    

يأ ي  ي م عق ريلقطي ع  ي    قيل افت  . أ
ي ىليح مت يا   ي   ييق م ي  يحأ ي لهبببببببببببببب  اياليتب د

 أ اي قب ر.ي ست تع  يح  يمديوأي   .ي*
 
 

أ ن  تتأنتته  ةجر  اس ل ي عىل سةتتفا واسستتتتتتتتتتتتتتتتتيطرة عىل 
. ومع ذسك،  و   تتتتتتتتتتتتتتته    إ، اس ضتتتتتتتتتتتتتتتع اسطبي   اسفت 
 
 
 جتوا
 
 تنن  ت ا اس ضتتتتتتتتتتتتتتتتتع  اسطبي     تتتتتتتتتتتتتتتتتي توو مختلفتف

. م  
  شهر ش فط اسةفض 

 ةفين   ةف كفن ي وو عليه   

 2021/ 2020 العام  30  لعددا
 فوزي زغيَر –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 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  

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

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 

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

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 

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

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

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

 

،  .   يم 2014نت َر    ا اسشتتتتتهر عىل خر تتتتج اسةوي تتتتت ،     عفم 
  مستتتتتتتتشتتتتتتت   ج نز 

    
   ستتتتتتت  اسط  اس فطت 

، و   طبي  مةي     يزت 
   فستية ي ب الم  مفي النو ا مر كي . 

   بكت      
 

   طر، 
  جتتتتفم تتتت  و تتتت    ينيتتتت  سلطتتتت    

  اسطتتتت ،   
 خالل  يا تتتتتتتتتتتتتتتتتى

... سةتتو أنةتتم  
      شتتتتتتتتتتتتتتتت   

  هتتف متتوي تتتتتتتتتتتتتتتتت   أ ي تتم أن اسطتت  اس تتفطت 
اسفرنتتتتوي  ي  إناتتتتفي استتتت ات،  حتتتت  اس ت  واس طتتتتفم  ون مةتتتتف تتتت ، وه  

  اسةجفل اس م أعة   ه اس  م. 
  ةفت أ ف ي    

 
و     خنتتت  جفئ    ت 

انتة    يم من  طر إ، اس المفت اسةت وة   
  واننتت  سزمالمذ اس ين ي اجه ن ضتت  طفت 

اسك يونف اسصتتيا اسةفض 
و  وحةفم  أنفستتتتتتتتتتتتتتتته    فئل ،  ه  م ةل ن  جهو  بت   سة اجه  اسفت 

 مهه مل  جة ع اسط ا   اسطبي  ح ل اس فس . 
 

  تخرجم من موي تتتتتتتتتتتتتت  اسفرنوي.  نن است لي ، 
اي  نت   أشتتتتتتتتتتتتتت ر   فالعتى 

ا يشتتتتف ، و است جيه اس م حصتتتتلم عليه  فسةوي تتتت   تتتتفعووا  ال شتتتك 
  ن   مجتة هف 

ام أخال ى   اس  م. وأشتتتتتتتتتتتتت ر  فستى 
بتشتتتتتتتتتتتتتكي  شتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتت تى

  مة
 ف   ك  مف زر ته     اسةوي   من م    وعطفم. اسفلسط ت 

  اسةوي تت ، م  ر   يم أنه مَر  فسكلت  
ذ    ر فته  طفس     سوى تفكت 

  شتتتتتتتتتخص 
َ
مع طالب صتتتتتتتتتفه وأصتتتتتتتتتو فمذ حتى أصتتتتتتتتت   ا مت وين م ف

 واحو. 
 

 

 
 

ي   اي م ؤساو،ي دمسل  ،ي ىلي  ي  ي    .ي ي
يم ق قي  م  يح د يامه ي   ميد قي

ي
يما  ت ي  ا ي مِ   قو يحأ ي  ي

 
ي مع مأيد ئأ،ياأك  يكتليس  اسهيي  غت  ي  ي

اي   ي
ايأ الياى ي

ي  د  يأ  لي  يأ ياى يح  د
ي  يأس جي م   ديمل  ي م ااييعتقديأأ ي  ي يدا ،يمك   يح م بعيما  يأح قي  ي الست ت ايح يأد  ايا  د .يكذ ي   ي مت    

ي م عق ريلقطي ع  ي    قيل افت  . 
ي

ي ىليح مت يا   يأ اي قب ر.ي ست تع  يح  يمديوأي     .ي*  ييق م ي  يحأ ي له  اياليتب د
 

 

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.

 

 وملجتتأ ،   ، و تت ا، كةتتف مة ل   يم
      أع    ت  

   
ام!  ةو زو  نف عفئل  واحوة! و اسسفية واسض 

  واجههتتتتتتف   يم مع طالب 
من بي   است تتتتتتومتتتتتتفت استى

  موي تتتت  اسفرنوي كفن  ةوان أعز 
صتتتتفه وأصتتتتو فمذ   

  
صتتتتتتتتويق سه، اسطف  ي  تتتتتتتتا اس جف،  اس م   تتتتتتتت    
  اسصا اسخفمس. 

 حف ث مؤ ا عهومف كفن ا   
  اسلتتتفمن من شتتتتتتتتتتتتتتتت تتتفط 

، زتتتف ينتتتف ي  تتتتتتتتتتتتتتتتا 2007    
  اس   ز، مع أمه 

  وابن صتتتتتتتتتتتت  
  وأي 

، صتتتتتتتتتتتتوم ى اس جف، 
  م ط  و   . 

اسرائ   و ر  ه بستت   انفجفي مر تتتتع   
سكن ذ راذ و يثتتته  تتتف  ن م هتتتف إ، ا  تتتو. ن ن ن  تتتك  

ا مف ي  ا.    لت 
 

أمف اآلن، مة ل   يم إنه شتتت ر  وع   بت  من شتتت ك  
خر ج   موي تتتت  اسفرنوي أيهةف ذ   ح ل اس فس . كةف 
مطل  من خر ج   اسةوي تتتتتت   فسةستتتتتتتة   اس ةفم عىل 

وي   اسفلستتتتتتتتتتتط ني ،  ه  مستتتتتتتتتتتتة   اتصتتتتتتتتتتتفل مع ج 
 .   لسطي  

 
 أنه هف سةفمنف مع   يم  ة سه: 

  سه ة  جةي هف من أج  اسهو  وسيس من أج  
*  !      نك ن است  ت 

 
 اسةةف    م ف

 

ففل جطت تت  اسروض  مافنف سلةرا واسةت   مل  ف  فسة فمرة س

واسة لةي   عىل حٍو   ام، سكن سج ا ت  سم   ا اس فم إ، 

مافن مختلا.   س   وبفم اسك يونف علةهف  أن اسروض    ا اس فم 

 سن تش ه مف كفنم عليه  ف ةف. 

 ، ب    ح ل است بت    يوض  موي   اسفرنوي، تتة  ي  لسفتهف استى
  

 اسةشفي   االجتةفعي ، اسةهفيات اس ر ي  وا  واع. 

سكن مع ت طي  وبفم اسك يونف س يفتهف اسطبي ي ،  وأنف جةي هف 

نتسفمل عن  يفي  ت لي    ذ اسةهفيات عن ُ  و سطالبهف و   به ا 

مف ال ا عهولة  يتفه   ؤالم ا طففل و يا  يت اس ةر.  يا  

  يستطي  ن أن يروا أو يش روا بب    اسةوي  ؟

 نت ل   يه 
 
نجلت     اسل فت اس ربي  وا   فسةوي   سيسم  ةط مافنف

واسر فضيفت وزت  ف... ه  مافن حيا يت ل  ا طففل اسةهفيات 

االجتةفعي  واس فطفي ، مافن مةه ه  ا مافني  سلوع  اسة ه م 

وني .  ، ومافن ال مةكن ا ت واسه  فسويو  ا سكتى  اسصج 

عةلهف سيال ونهفيا سنةفن ا ت وا نف بشا  جيو سة اجه   يهفيو فت 

يةي  مختلف : است لي  اس جفه  واست ل  عن   و.  و  هف مصةةي   ت ل

عىل أنهف  ه ةق أ وا هف   ض اسه ر عن أم ع ائق  و ت اجههف. 

  ه ةق أ وا هف م ف، نت ل  م ف، ونت وى جة ع اسص فب م ف أمنف. *   

 2020مغامرات مختلفة في الروضة عام 

 مديرة الروضة –بقلم رنيم خوري 

عةلهف سيال ونهفيا سنةفن ا ت وا نف بشا  جيو 

  فت ت ليةي  مختلف : است لي   سة اجه   يهفي 

اس جفه  واست ل  عن   و.  و  هف مصةةي   عىل 

أنهف  ه ةق أ وا هف   ض اسه ر عن أم ع ائق  و 

ت اجههف.  ه ةق أ وا هف م ف، نت ل  م ف، 

 ونت وى جة ع اسص فب م ف أمنف. *   

 

طالب صف البستان يتعلمون عن موسم قطف الزيتون كجزء 
 من تراثنا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممرضة  – سوسن حمارشةبقلم 

 أساسيةالفي المدرسة 

PA GE 4  

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

T H E O L IVE  P RES S  

ي مكتبة المرحلة الوسىط
 
 عالم هاري بوتر ف

 التحديات
 مديرة المدرسة الأساسية – خياط بقلم فريدا دحدح

 أهال بالخريف، أيها األصدقاء! 
ا  كننا    وأ ا   للللللللللللب   ررر ل ررا  ررر لب  أ. ها قد وصللللللللللللبرا .للللللللللللها ية وأخ

 يص ح أقة ! 
 

د .دندةررر وت دنال  .دندةررر  كب  ة كا ب  وب   الح اة تسللللل.واررر ب ةايدي
ٌ لر. ر ويللهاررر وقصص لر اأها! ن ةم بكل هذار هراك ِعأخ   بوهاررر قصص لأد

  للللا للللل  أو  أب 
أيلللا أعبأ بللل ب الال رلللا ن زسلللللللللللللللل.ي  ةب ليلللا ة الو .كللل  ل ر د

أ.بب لهأ ب ض ال هن  والشلللللللللل ة  بالح اة الي      ولذلزررر هراك لير  
  ل .ك  الواحب  الة ىط! 

 ها ي  ةتا فد
 

   عةة اليال  لكيا ة الو .ك  يل   عب هأ ال. سلللللللللللللللل   
 أون  لع  زسلللللللللللللللل دزد

 وصراع  الذ ريا  لثل السحاة! 
 

 أمينة مكتبة المرحلة الوسطى –بقلم كارمن عبد الهادي 

، فِكر 
ً
ٍء مظلما ي

عندما يبدو كل ش 
 ".النور بأنك أنت قد تكون

 من أقوال الكويكرز )األصحاب(
 

 02.295.22.86تلفون 
  02.295.83.20فاكس 

 
www.rfs.edu.ps 

اك مع عرص الزيتون  لالشتر
 

جمة : بيسان  التحرير والتر
 جعوان

 
التصميم، الصور والغرافيكس: 
 بيسان جعوان ومحمد داوود. 

على اطلاع مع  ابقوا

أخبار المدرسة من خلال 

الانضمام لمجتمع 

المدرسة على منصات 

 التواصل الاجتماعي

 ال.حدنا  .زء ل  الح اة! 

ة اآل ا تبوتسلللللل.وا لد  لللللل  ال ايدل  اام د بوةا.ه  تحد  

   ائوا! .الخ  

   لللللللللللللللل  
وس ال ة ويلللل وبلللللاءهلللللا لأ ت   ال.حلللللدنلللللا  ال . ا  أي

بالحسللللللللللكاب أللة لد  لللللللللل  ال ايدلر لسللللللللللةء الح ، ال   

ها الوباء عىل ال الأ ب  وب  بوا      عةائ  غأي ل.ةق      ر

 لد  ترار 

 

وكلاب ال.حلدي األع أ لهلذا ال لام اللد ا   هة ت ب لل علد  

  الصللللللللللللللل ة  الد ا للللللللللللللل 
اعد   ل.ب    ل.يبكا  ال.كاليبك  فد

اإل.كا ي ر ت الب  لد  لللللل  ال ايدل بدق  لب هذا ال.حدي 

  
ح ث قورا  . سلللل أ عد  ل  الصلللل ة  كت لنوةعا  فد

غا  صلل    لر صللب  أو با لل.خدام ال اعا  والوسللاحا  

 الوة.ة ةر 

 

وهة لا  ب  الحا.  ل ا  صللللللللللللل    ك لللللللللللللا   ، 

د  ر س الةق !   ولضاع   عد  الو بودي

 

د بالود  للل ، تو   ل    . اوب د ال البدي    أي  دي

ته ئ  .و ب لساحا  الود    وإعا ة تةلي ها 

ات حخ  بوا نخدم لصللللللللبح  الال رار 
بشللللللللكل ا للللللللأ.

 ، وتأ تحويللللللللل الو .كللللللللا ، غا  الوة لللللللللللللللل  .

ال لللللللاعلللللللا  وح . غا  الو بولللللللا  كت   ئلللللللا  

ت ب و لللللللل    للللللللاللللللللل  تللللللللدعأ الو للللللللايأي ال. ب و لللللللل  

  لد    ال ايدلر 
 اني. ال   فد

 

تان نا  ح ل  حد بال. لد    ال ايدل   يللللخ 

الرا.ح ، و ة  ي. بب عىل هذا ال.حدي بال 

 .ز! ي ي ها كل لا لديرا، وي لل لأل ضل! 
 

 

وس  ة ويا: ال. ازش لب الوباء   أي
 
وس أثا  وسي 19-  ة  للللللللد    أي    أي

 وللا ك  ؛ ال ةل لل  ح للاترللا  عىل   ة ويللا
للل  تلل ثأي وا للللللللللللللللح  ولللا لا  كللاب   أيلل 
   عىل

 ا ح للللللاترلللللل .ةايللللللب لخ.ب لللللل  فد
 و أ  والوهر  أ الشللللللللللللخصلللللللللللل   للللللللللللةاء 
قللد و  ،أو ح . ان..وللاع لل   الث للا  لل 

  هلذا ال.ل ثأي أو يك . بشللللللللللللللللكل 
نخ. د

اع.وللللللللا  ل للللللللا  أو  واء  ائأ ب للللللللد 
وسر  هذا  نح.ةاء   ال أي

 
 ك
 
وس  لللللللة ويللللللللا عللللللىل  ب تلللللللل ثلللللللأي  لللللللأي

حوللللللللل  لخ.بف .ةايللللللللب ح للللللللاترللللللللا 
؛ 
 
ة  ل للا  للللللللللللللللب  للا  وإننللا  للا   ثأي

يللللللل  
 
لأ ن    و  الرلللللللاس ل   أ  ا

 
 
بللالويب  وإيوللا كللاب هرللاك  للللللللللللللللب  للا
ا  ك   .ةايب ث ثأي

خ.ب   لننا    فد
د  ل  ال ولللللللل لثلللللللل   و ؤيللللللل  ،الوأد
 ،الك لللالللل  ل  ةقوالتسلللللللللللللللل ،الي  لللب
   أقر وا تداء ،اتصللللللا  عىل والك اء
 امال  الر ل و للائل و  ة  الة. ،

 ر ال دي  وغسل ،
 
ن نسلللللللللللللللل.ي ب ل ا لللللللل  ل . ويح   

وس با للللل.خدام   للللل .أ اح.ةاء ال أي
للللذللللز للللا يح   ،الب لللا  أو األ ويللل 

بحا.  ل  هة ال. قبأ وال. ازش لب 
وس   ال. ب ل ل  ال أي

 لبوساعدة فد
 ال ول   ، و ت كلل و.ة و  ايتشلللللللللللللللللا  

لوخللللاالا كت عىل لحللللاوللللل  ت ب للللل ا
ام بللللللاتكللللللا أ زد حللللللد وللللللللز بللللللان د  لأ.

 ،الر للللللا لللللل : كللللللالةقللللللائ لللللل  اإل.ااءا 
 واللللللل.للللللكللللللللاعللللللللد  ،اللللللل للللللوللللللللاللللللللل  وا تللللللللداء

،  الحللان ، واكتشلللللللللللللللللا  ان..وللا، 
د  ال ز تي    و   ت بوت ،لبوصللللللللللللللللللا دي

، د  اللللحلللنلللا تللليللل للل للل  و  اللللولللخللللللللالللليلللدي
  ر عب هأ الصح  

 
وس   الةقللللللانلللللل  ل  ال أي

 
  ن تكب

   د
ا ل ال.ةقف ع    ل األ.لللل اء ول   

    لللللل  ب ت  أي الري .رللللللا  ت ر لللللل  هة 
 * ال  ام باأل. اءر 

 

ا لللللللللللللللل  كوا أ حب باليال  الذي  ية وب الكحث  ي  لبكحث ع  أي  .ب ية وب قااء عأخ ل . .را ان أ. تهار عىل اإليأ.
ة  ة كأ وإب  الصللكاح   بصلل أ  للبةا ت    للال  بخصللةب ال .ب، أب كاي  لة.ة ة لديرا، و لل.صللب أ ال .ب  ال  ال أ.

  الوساعدة!   عوا ت ر.أ لح.ا ي
  اأوي   إلكازد

 
  .اهزة ن . كا    ائب أررر 

 * أتو د ل أ ان .و.ا  ب .ا  . دررر ون ت سةا ب ي د
 

 تةا يللللخ لهو 
 

 إجازة نهاية الربع        توفمبر 14

 

ذكرى إعلان          نوفمبر 15

 .استقلال فلسطين

 

موعد  نوفمبر 30

لخطط الدفع  طساالأقتسديد 

 .ب و ج

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
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
https://sites.google.com/site/rfsmiddleschool/home?pli=1&authuser=1
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