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 تاريخ مدرستنا
 

1934 

في مدرسييييية البنا  ر تم تشيييييييد مبني ويتي

دة وتم لاسييييتيعاو  ييييفو  الرو يييية ال دي

ت  عفي ليييييت  ألي  ويتي  .ر جون تسيييييمي

خليياه اييلا الفترة تبنيير المييدرسيييييية الفونين 

 الرمادي والخمري وشعار خاص بالمدرسة.

 

1936 

، عنيييدميييا وضر الييي ضييييييتاو 1936في عيييام 

م ، تالبريضاني الففسيييييضيني  يييييد الانتداو

إغلييياق ميييدارن الفرنيييدز عنيييدميييا لم يعيييد 

المعفمون ضادرون عفي توفير الضعام لضلاو 

 السكن الداخفي.

 

1942  

يار  2في  مدرسيييييية الفرندز  ،1942أ نظمر 

لفبنا  مهرجان موسييييقي الالفاه السييينوي 

 الثاني.

 

1948 

لييدو وضون نكبيية ففسيييييضين تحوه نصييييي  

وتحولر  إلي لاجئين. لشييييعف الففسييييضينيا

نغ نايتد ميتمباني وساحا  جمعية الفرندز يو

ومييدارن الفرنييدز لمقرا  م ضتيية لعييا لييا  

يرة.  ب ل لي رام ي وا لوافيييدين إ ين ا جئ لليييا ا

وانخفض عدد الضفبة لاسيييييتيعاو اللاجئين 

 من المدن الساحفية.

 

تم تقيديم برنياما العضياييا البيلييييييا  لتوزير 

جة.  تا لاسيييييت المح التبرعا  والضعام عفي ا

مة يادة ضي لا  كبيرة لز حاو ناك م نر ا كا  و

المنح الدراسيييية لضفبة المدرسييية. ومر نهاية 

نية، وا يييييفر المدارن الحرو العالمية الثا

كفاحها من أجل أن يبقي لها تأثير إي ابي في 

 عالم ملضرو.

 

 زالفرند كانر مراسيييم تخريا للاو مدرسييية

ربما الاكثر تعالفا  خري ا 47مر  بلاك العام

 م الحفلكانر مراسييي . بينمابتاريخ المدرسييية

كان المئا  من اللاجئين  تسييير داخل القاعة،

كان  ب م كان  يصيييييفون إلي رام ي والبيرة. و

لانف ارا   التي الضلاو وعا لاتهم سيييييمان ا

 وضعر في القدن بحين .

 

اسيييتخدم الصيييفيف الاحمر مباني المدرسييية 

الثانوية لفترة معينة بحيث ضامر المدرسييييية 

ا  الغييلا ييية ومكييان لليي ضيياميية بتوفير الوجبيي

لفعييامفين والييالبييا . وتم اسيييييتخييدام مبني 

القيياعيية الر يسيييييييية لتخزين الييادوييية ومواد 

 ال سعافا .*

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دا رة ال دارة المالية  –بقفم نافز الكوني 

 والموارد البشتية

مو ون الا العدد من عصت الزيتون او العناية 

المو ون او الاكثر ملا مة، لان البيئية. الا 

العناية البيئية اي واحدة من ضيم الكويكرز. ما اي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الارض وسكانها. نحن 

ن من بأن ي ضد أعضانا كل الهدايا وأنها من 

مس وليتنا استخدام اله الهدايا بحكمة. بالنسبة 

ا نلففرندز، ف ن اله الهدايا لا تشمل فقط موااب

ولكن أيلاً ممتفكاتنا وبيئتنا الضبيعية. اله الهدايا 

ليسر لنا وحدنا، والقيادة ال يدة تعني الااتمام 

بما تم منح ، لي  فقط لانفسنا، بل للاشخاص من 

حولنا وللاجياه القادمة كللك. نحن مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ عفي الضاضة وإعادة التدوير والحد 

يٌا بتركيف الخلايا اللو ية من النفايا . نقوم حال

لمبانينا لي  فقط لتخفيض تكالي  الضاضة لدينا 

ولكن لاننا نهتم بالبيئة أيلاً. لدينا م موعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدا ية ونوشك عفي إللاق 

برناما حديقة علوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جمير للابنا. نحن نحفظ مياانا الثمينة. 

ا الااتمام بالنظام البيئي إلي السعي لفحد يدفعن

من استهلاكنا الشخصي. في سياضنا انا، نفكر الآن 

 في الهدية التي اي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150بينما نقترو من الاحتفاه باليوبيل الي 

التي تستند عفي ضيم الكويكرز، يتم تلكيرنا بأامية 

لتي ا رسالتنا وضيادتنا. ي ف أن تستند الضريقة

نعمل بها، وكيفية عيشنا كم تمر، وكي  نتخل 

القرارا  وكي  نتوا ل، عفي تفك القيم 

والشهادا  التي شهد  إنشا  الفرندز في عام 

. لللك كل عمل نقوم ب ، وكل ضرار نتخله، 1869

وكل سياسة  نضوراا، وكل إجرا  نقوم ب  ي ف أن 

ي سد ضيم الفرندز و مان أن التعفيم القا م عفي 

مبادئ الكويكرز متوفر للاجياه القادمة من 

 الالفاه الففسضينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

  دا رة التوا ل –لمي مرة 

كان الا موسما للاحتفالا  في رام ي. ضبل موكف 

وم احتففنا بالي ،بأسبون واحدالفصح الم يد المميز 

كانر مناسبة را عة لم تمر الترفيهي العا في. 

المدرسة من الحرمين حيث اجتمعنا معا للاحتفاه 

عاما عفي تأسي  مدرسة الفرندز  150بلكرو مرور 

أبواو  شخصا 2,500ام ي. حيث دخل أكثر من في ر 

حرم المدرسة الثانوية وشاركوا بعروض للابية، 

ة وفنية وعفمية، وعروض رضص معارض تكنولوجي

 وفعاليا  مختففة.

كما ضفر خلاه كفمتي بالحفل الافتتاحي، إن الاحتفاه 

عاما يصفنا برسالتنا وأ ولنا. نحن نحتفل  150و

به لا  اللين أسسوا مدرسة الفرندز في رام ي ضبل 

فترة لويفة ومن خلاه احتفالا  الا العام نحن ن كد 

بأننا نحن رعاة الا الصتح. إ، رعايتنا اله اي تعبير 

إن الرعاية إضرار شامل بأن نكون  بهيا عن ال يمان.

منتمين لم سستنا. خلاه الاحتفالا  نحن نكرن 

لحظة تاريخية بحياة المدرسة حيث ننظر إلي 

 الماضي ونفقي نظرة لفمستقبل بنف  الوضر.

بعد عدة أيام ضمنا بدفن الصندوق الزمني. إنها 

ح وستمن لريقتنا بالتوا ل مر أجياه المستقبل

فر ة التعر  عفي اله الحقبة  الم تمر بالمستقبل

من الزمن. تم و ر مقتنيا  تعبر عن الحياة في 

مدرسة الفرندز بالوضر الحالي في الصندوق الزمني، 

وتلمنر مشاركا  من الضلاو، الموظفين 

والمعفمين، الخري ين وأوليا  الامور وكافة أليا  

م تمر المدرسة. كما افتتحنا متح  المدرسة 

فو  الدراسية. وننوي أن يتم ولابقا جدديا لفص

عاما، أي  25إعادة فتح الصندوق الزمني بعد مرور 

في عام  175عند احتفاه المدرسة بلكرو تأسيسها اه

2044. 

إن  وضر ليتوحد م تمر مدرستنا لنحتفل بها معا، 

بتاريخها وتقاليداا. إنها مرحفة اامة لمدرسة الفرندز 

 مكانا      نحقق إننا نتعر  عفي الفي رام ي. 

 الاحلام    ونتشارك الامل.

 وعفينا ألا نعتبر ذلك أمرا مفروغا من  بتاتا.

 

 150بلايز احتفاه اه

 وأكثر!
 

عفي لفحصيييييوه ا يييييغط/ي انا 

ز ا  مدرسة الفرندتفا يل احتفال

 !150رام ي بلكرو تأسيسها اه

نرحف بكم الآن في مت ر الهدايا التلكارية 

لمدرسة الفرندز في حرم المدرسة الثانوية 

بالبيرة خلاه أيام الدوام المدرسي. تفلفوا 

بالاتصاه مر مكتف التوا ل الموجود أمام 

مكتف المحاسبة وب مكانكم الحصوه عفي بلايز 

المصممة خصيصا لهله  150احتفاه اه

 !نوعةتالمناسبة، وادايا أخرو م

 

 يتوفر لدينا مقاسا  بلايز لفصغار!

 2019/ 2018 العام   18لعددا
 عمر عورتاني – لقا  مر الخري ين

(، Levantinian، م سَسًة مشتون المشتق )2006لقا نا الا الشهر مر خري ة    

لتكة ت ارية إلكترونية متخصصة في الفن والرسم والازيا  والتضريز، متأثرة 

 . دينا مصفربالتراث الففسضيني وتراث منضقة المشتق، 

افتتحر دينا بعد التخرج مت راً لفبير بالت ز ة في رام ي. عمفر عفي ذلك في  

توفي في حادث مر زوجها اللي كان أيلاً لتيكها، لكن   2015-2012الفترة بين 

مفاجئ، مما دفعها إلي إجرا  تغييرا  جلرية في حياتها. أغفقر دينا بعدالحادثة 

 .جز اا من العمل، وانتقفر إلي الولايا  المتحدة

"دفعتني الخسارة إلي متابعة شغفي بالفن مرة أخرو. كنر أبحث بشكل يا   

اية أثنا  عمل عن غرض وأي شعور بال ثارة، لللك بدأ  في الرسم عفي ايئة او

 وظيفة بدوام كامل في منظمة غير ربحية."

 

دينا اليوم تعمل في م اه الفن وإدارة الاعماه، حيث أسسر مشتوعها الخاص.  

تعمل دينا عفي خفق القضر الفنية مثل الفوحا  الزيتية، تركز عفي الفوحة 

فدية.  التصويرية والرسمية، وكللك فن المو ة مثل الدنيم المفون والملاب  ال

كما أنها تدعم النسا  الففسضينيا  من خلاه استيراد منت ا  التضريز. يتلمن 

المت ر ال لكتروني ضمصان مضبوعة بتصميماتها الخا ة. لقد بدأ  كشتكة بير 

بالت ز ة ولكن بعد فترة وجيزة كانر تعك  شغفها بالفن ومنصة لفعرو في 

 خا ة بضريقة فنية. جمير أنحا  العالم اللين يحبون تمثيل جلورام،

 

 شاركتنا دينا ت ربتها كضالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد كانر ت ربتي في مدرسة الفرندز ملافة بدون مبالغة. شكفر ت ربتي 

معظم شخصيتي وأدركر بعد التخرج أن التعفيم اللي تفقيت  اناك، في رأيي  

داد و بفلل إعأفلل من التعفيم اللي حصفر عفي  في ال امعة. والشي  ال يد ا

السيد دون اتشيسون، فقد تفقير تعفيماً جيداً وأضمر علاضا  ضوية تستمر لمدو 

 الحياة مر زملا ي وأ دضا ي، والعديد منهم ام أفلل أ دضا ي حتي الا يوم."

 

عندما ُسئفر دينا عن أكثر ما استمتعر ب  في م تمر المدرسة وتأثيراا عفي 

 حياتها العمفية:

"تتمتر مدرسة الفرندز ببيئة فريدة من نوعها، فهي تش ر عفي تفرد الضلاو 

وتميزام؛ أن يكون لهم آرا هم وأفكارام وشخصيتهم. شعر  أنني كنر أنا 

نفسي واستمتعر بأني كنر في المدرسة الثانوية. لم أختبر التنمر أو أشهداا 

لللك، يمكنني القوه كثيراً، عفي عك  المدارن السابقة الاخرو التي ارتدتها. 

إن كوني لالبة في مدرسة لفرندز جعفني الشخص البالغ الواثق اللي كنر بعد 

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

 أجبرتني عفي الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

المدرسة  أنهر دينا لقا ها مر  حيفتنا في بعض الكفما  لخري ين

 المستقبفين:

"نصيحتي اي ببسالة متابعة شغفك وحدسك. الا الشعور الغريزي لي  

موجودًا عن لريق الصدفة ولا يكلو. لالما انحرفنا عن شغفنا وادفن ، باتبان 

المعايير والقواعد والتوضعا  من الآخرين، ف ننا في نهاية المضا  ننسى ما نحف 

كثير من الاحيان ، ينتهي بنا الامر إلي القيام  فعف  حًقا وما نقدره. لللك ، في

بنص  وظيفة بدلاً من إتقانها، ومحاربة القفق والاكتئاو كبالغين والتشكيك في 

واضعنا. السعي لتحقيق أحلامك أمر مهم ، وكللك امتلاك الانلباط والمثابرة 

لتصبح مميزاً في ما تفعف . فكر في نفسك في الا العالم كشخص موجود انا 

ل  افة الخدمة والقيمة، ل فادة العالم لي  فقط للاستفادة من . من المهم 

لفغاية أن تتلكر دا ًما أن  لا بأن بالفشل ، لكن لا تقفر عن القناعة، من خلاه 

 ال ضلان أعني عفي نفسك وأادافك ولا أضصد ترك وظيفة. "*

 

، الاستاذ المساعد في دا رة الهندسة 2006ي خريا مدرسة الفرندز لعام نفتق

ال امعة الامريكية ببيرو ، عمر عورتاني. التحق عمر ب امعة  الميكانيكية في

في اندسة الفلا  ال وي  ولاية نورث كارولاينا حيث انهي درجة البكالوريون 

(، وحصل عفي درجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة الميكانيكية 2010)

(2015 .) 

ن نف  ال امعة ومختبر كما حصل عفي شهادة ما بعد الدكتوراة بالفيزيا  م

(، حيث تمكن من دراسة المورفولوجيا والخلايا 2017-2015بيركفي الولني )

تها بالادا  الكهربا ي باستخدام تقنيا  تو ي  الاشعة لاضشمسية العلوية وعال

 السينية المتقدمة.

المتخصص بالتضوير لتكة إنتيل مر فريقهم عمل عمر مر ، 2017في عام 

ة. نو لفمعال ا  الدضيقالقادم من ميزا  النا فعمل عفي تضوير ال يل التكنولوجي

وفي الآونة الاخيرة، التحق عمر بدا رة الهندسة الميكانيكية في ال امعة الامريكية 

 في بيرو  كأستاذ مساعد.

 عند س ال  عن ذكريات  كضالف في مدرسة الفرندز، ضاه عمر:

 "أحببر وضتي في مدرسة الفرندز. كان شاضا بعض الاحيان وكان انا عمل كثير

بالصبر، لكنها كانر بيئة تعفيمية را عة وساعدنا معفمونا بمنحنا تأسيسا ضويا 

يساعدنا بالانضلاق لفعالم الاوسر ما بعد المدرسة، خصو ا في م الا  العفوم 

 والهندسة."

 ضمنا بس اه عمر عن أثر المدرسة عفي حيات ، وضاه:

"أعتقد أن البيئة في مدرسة الفرندز، إلي جانف الثقافة في رام ي بشكل عام، 

ساعدتنا عفي أن نصبح موالنين عالميين ولكن بهوية ففسضينية ضوية، واو 

  توازن من الصعف تحقيق ."

 أنهي عمر لقاؤه معنا ببعض النصا ح لخري ي المدرسة بالمستقبل:

ولللك لا أجد ما أضول   للابنا، بشكل عام، أذكيا  ومتحفزون والا لي  جيد"إن 

بهلا الخصوص. لكن إن تمكنر من تقديم بعض النصا ح لهم فقد أوج  كلامي 

لضلاو  فو  الحادي والثاني عشت. وأضوه لهم لا تقفقوا كثيرا من أي تخصص 

ا  تخصص اخر بعد إنهتختارون لدرجة البكالوريون. فب مكانكم دا ما التحويل ل

العامين الاوه والثاني بال امعة. أو ب مكانكم تحصيل درجة الماجستير بعد ذلك 

ن تحبون  ويشدكم. وإذا  اد مو و بتخصص مختف . لكن الشي  المهم او إي

ة متميزة وتقدم براما امعا  كثير كنتم مهتمين بالدراسة بالخارج اناك ج

الاوا ل لاي تخصص ممتازة، وبالضبر عفيكم  10تعفيمية جيدة. إن ال امعا  اه

المحاولة للالتحاق بها، لكن اناك جامعا  غير اله ال امعا  العشتة حوه 

الاوا ل لتحصفوا  30، 20، 10العالم فتأكدوا من التقديم ل امعا  أخرو  من اه

ا، ضوموا بالتعر  عفي البفدة أو المدينة التي عفي فرص أكبر لفقبوه. وأخير 

 4تتواجد بها ال امعة وتأكدوا بأنها منضقة ستتمعوا بها لانكم ستعيشون فيها ه

 سنوا  عفي الاضل."*

 

 يوم الميدان في سنوات األربعينيات

 2019اليوم الترفيهي العائلي 

 150بمناسبة اهلمحة من اليوم الترفيهي العا في 

إن الرعاية إضرار شامل بأن نكون منتمين  رعايتنا اله اي تعبير بهيا عن ال يمان. رعاة الا الصتح. إنبأننا نحن 

الاحتفالا  نحن نكرن لحظة تاريخية بحياة المدرسة حيث ننظر إلي الماضي ونفقي   من الهلم سستنا. 

 نظرة لفمستقبل بنف  الوضر.

 تمر وستمنح الم عدة أيام ضمنا بدفن الصندوق الزمني. إنها لريقتنا بالتوا ل مر أجياه المستقبلب اابعد

فر ة التعر  عفي اله الحقبة من الزمن. تم و ر مقتنيا  تعبر عن الحياة في مدرسة الفرندز  بالمستقبل

بالوضر الحالي في الصندوق الزمني، وتلمنر مشاركا  من الضلاو، الموظفين والمعفمين، الخري ين وأوليا  

أن  فو  الدراسية. وننويالامور وكافة أليا  م تمر المدرسة. كما افتتحنا متح  المدرسة ولابقا جدديا لفص

في عام  175عاما، أي عند احتفاه المدرسة بلكرو تأسيسها اه 25يتم إعادة فتح الصندوق الزمني بعد مرور 

2044. 

إن  وضر ليتوحد م تمر مدرستنا لنحتفل بها معا، بتاريخها وتقاليداا. إنها مرحفة اامة لمدرسة الفرندز في رام 

  مكانا      نحقق الاحلام    ونتشارك الامل.إننا نتعر  عفي الي. 

 وعفينا ألا نعتبر ذلك أمرا مفروغا من  بتاتا.

 

ا فتتحنالامور وكافة أليا  م تمر المدرسة. كما ا

فو  الدراسية. لفص يدجد متح  المدرسة ولابق

 25فتح الصندوق الزمني بعد مرور  وننوي أن يتم

عاما، أي عند احتفاه المدرسة بلكرو تأسيسها 

 .2044في عام  175اه

إن  وضر ليتوحد م تمر مدرستنا لنحتفل بها معا، 

بتاريخها وتقاليداا. إنها مرحفة اامة لمدرسة 

 مكانا      إننا نتعر  عفي الالفرندز في رام ي. 

 نحقق الاحلام    ونتشارك الامل.

 

 *وعفينا ألا نعتبر ذلك أمرا مفروغا من  بتاتا.

 

فعمل عفي تضوير  المتخصص بالتضوير التكنولوجيلتكة إنتيل مر فريقهم عمل عمر مر ، 2017في عام  السينية المتقدمة.

نو لفمعال ا  الدضيقة. وفي الآونة الاخيرة، التحق عمر بدا رة الهندسييييية الميكانيكية في ال امعة القادم من ميزا  النا ال يل

 الامريكية في بيرو  كأستاذ مساعد.

 عند س ال  عن ذكريات  كضالف في مدرسة الفرندز، ضاه عمر:

بر، لكنها كانر بيئة تعفيمية را عة بالض عمل كثير ك"أحببر وضتي في مدرسييييية الفرندز. كان شييييياضا بعض الاحيان وكان انا

وسيياعدنا معفمونا بمنحنا تأسيييسييا ضويا يسيياعدنا بالانضلاق لفعالم الاوسيير ما بعد المدرسيية، خصييو ييا في م الا  العفوم 

 والهندسة."

 ضمنا بس اه عمر عن أثر المدرسة عفي حيات ، وضاه:

"أعتقد أن البيئة في مدرسييية الفرندز، إلي جانف الثقافة في رام ي بشيييكل عام، سييياعدتنا عفي أن نصيييبح موالنين عالميين 

  ولكن بهوية ففسضينية ضوية، واو توازن من الصعف تحقيق ."

 

 أنهي عمر لقاؤه معنا ببعض النصا ح لخري ي المدرسة بالمستقبل:

أوج  كلامي لضلاو  يييفو  الحادي والثاني عشيييت. وأضوه لهم لا تقفقوا كثيرا من أي تخصيييص تختارون لدرجة البكالوريون. "

تخصيييص اخر بعد إنها  العامين الاوه والثاني بال امعة. أو ب مكانكم تحصييييل درجة الماجسيييتير بعد فب مكانكم دا ما التحويل ل

ن تحبون  ويشيييدكم. وإذا كنتم مهتمين بالدراسييية بالخارج اناك  اد مو يييو ذلك بتخصيييص مختف . لكن الشيييي  المهم او إي

الاوا ل لاي تخصيييييص ممتازة، وبالضبر عفيكم المحاولة  10ة متميزة وتقدم براما تعفيمية جيدة. إن ال امعا  اهامعا  كثير ج

، 20، 10للالتحاق بها، لكن اناك جامعا  غير اله ال امعا  العشتة حوه العالم فتأكدوا من التقديم ل امعا  أخرو  من اه

ا، ضوموا بالتعر  عفي البفدة أو المدينة التي تتواجد بها ال امعة وتأكدوا الاوا ل لتحصيييييفوا عفي فرص أكبر لفقبوه. وأخير  30

 سنوا  عفي الاضل."* 4لانكم ستعيشون فيها ه ستكون ممتعة لكمبأنها منضقة 

 

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

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 .نقر هنا للوصول للتقويم السنوي كاملاأأ

الهدايا  احصلوا على

التذكارية الجديدة 

الخاصة بذكرى 

من عاما  150ال

متجر الهدايا 

التذكارية في 

 المدرسة الثانوية!
 
 

 أيارلشهر  الوسطىزاوية مكتبة المدرسة 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 آذار: 25لتاريخ  جامعاتإعلان قبول ال

 

 دولة 13طالب،  42جامعة وكلية،  106

منننن المننننس والمسننناعدات  10,151,430$

 .سنوات 4على مدى المالية 

 طالب 23لن  كاملة الاحتياجات ةمنح 38

جامعننننة مت وقننننة فنننني  17قبننننول فنننني 

جامعنات  7وقبول في  المتحدة الولايات

 حنننولمت وقنننة فننني دول آخنننرى أخنننرى 

  .العالم

 

 تواريخ مهمة قادمة:

 

تمديد مدة التسجيل للبرننام   :خلال أيار

 !I Know I Canالصي ي 

 

تقنننديم النسنننخة اللولينننة لقا منننة  آب: 20

 2020الجامعات لطلاب لصف 

 

 تواريخ النشاطات والإعلانات القادمة:

حننننول التقنننند   101 عمننننل ورشننننة :يننننارأ

وحنول  فني الولاينات المتحندةللجامعات 

 العالم.

 

 الإرشاد الجامعي بشكل عا 

لننن يننتم تحدينند لقنناتات  لقنناتات الربينن :

تم تخلنننال العطلنننة. بننندلا  منننن ذلننن ، سننن

جدولة جمين  اللقناتات الرسنمية مسنبقا . 

من أجل حجز للقات الربي ،  يجب على أي 

طالننب فنني الصننف الحننادي عشننر اتبننا  

الإرشننادات التاليننة سوإرسننالها فنني البرينند 

 :الإلكتروني الى كريس(

 .بالت صيل الاستبياناملل  . 1

. الننرد علننى البرينند الننإلكتروني لكننريس 2

 .م  الليا  والوقت خلال حصص ال راغ

 

كنل علنى  يدليل الكليات الإرشاد يحتوي 

منن أجنل التقنديم ما تحتاج إلنى معرفتن  

للجامعات ولا تنسن  بإمكنانكم اسنتخدا  

 مكتب الإرشاد الجامعي!

تواصنننننلوا مننننن  كنننننريس منننننن خلنننننال: 

cakel@rfs.edu.ps 

 

 

 

يحتوي دليل الكليات الإرشادي كل ما 

تحتاج إلى معرفت  من أجل التقديم 

للجامعات ولا تنس  بإمكانكم استخدا  

 مكتب الإرشاد الجامعي!

تواصلوا م  كريس من خلال: 

cakel@rfs.edu.ps 

 

 

 الوسطى رحلةالمأمينة مكتبة  –  شريل إنجل

 وأكثر... 150إلى 

 أيار 18 – 2

 تسجيل الطلاب الجدد لص وف الثاني حتى الحادي عشر

 

 أيار 6

 بدت ساعات الدوا  حسب شهر رمضان

 

 أيار  9

 آخر موعد لتسجيل الطلاب الحاليين للعا  المقبل

 

 أيار  15

 بدت الامتحانات النها ية للصف الحادي عشر

 

 أيار  20

 المدرسة الثانوية: بدت الامتحانات النها ية.

 

 أيار  22

 يو  للطلاب-المدرسة اللساسية: بدت دوا  نصف

 

 

 

عندما يبدو كل شيٍت مظلما ، فِكر بأن  

 أنت قد تكون النور."

 ساللصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تل ون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 : بيسان جعوانوالترجمة  التحرير

 ولمى مرة.

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

بادرت مكتبة المرحلة الوسطى بالعمل على مشرو  خنا  بمناسنبة ذكنرى 

عاما على تأسيس المدرسة. وقا  مجتم  المدرسة بكافة أطيافن   150مرور 

من طلاب، معلمنين، منوي ين، إدارينين ومتطنوعين بنالتجم  لصنناعة أكثنر 

طننا ر أورمننامي ورقنني تننم تعليقهننا جميعهننا فنني مكتبننة المرحلننة  150مننن 

إن اللورمننامي هننو فننن يابنناني يعنننى بطننوي الننور  علننى أشننكال الوسننطى. 

مختل ة. وتم تعليق الطينور الورقينة فني المكتبنة بهندف نشنر رسنالة اللمنل، 

السلا ، وإنهات التسلس النووي. حيث يقول الكويكرز "إن لا طريق نحو السلا  

 مدرسنة لمشناهدة هنذ زيارتكم للإلا السلا ". ت ضلوا بزيارة المكتبة عندما 

الطينور الورقينة الرا عننة التني تحولننت لعمنل فننني جمناعي را نن  منن القلننب. 

هناك طالب واحد، حنى قاحوش، النذي يسنتحق تقنديرا خاصنا للعندد الكبينر 

مننن اللورمننامي الننذي عمننل علننى إنتاجنن . وتننم عننري عملنن  الإ ننافي فنني 

المكتبنننة أيضنننا. نننندعوكم لزيارتننننا والاحت نننات معننننا بنننأي وقنننت تنننزورون بننن  

 .* المدرسة

 

 المدرسة اللساسيةمديرة  – فريدا دحدح

 ...موطنناعودتنا إلى 

فمؤسسة متجددٌة ومتطورٌة حتمنا  وخمسين عاما  ُأَخر، 

 طّور والّتغيينر همنا الصَّنيرورة؛ للنَّ التَّ سيكون لها البقات

ى أخرى، أو تعني انتقال الشّيت من حالة إل بعينها واّلتي

بنات والّسنكون.  كنّل  من زمان إلى آخر، وهني نقنيا الثَّ

اّلتنني  ذلن  يتبعن  سلسنلة منن النإجراتات أو العملينات 

تتميننز بتغيننرات تدريجيننة تقننود إلننى نتيجننة معينننة بمننا 

يرورة وهو نه ُ   مباد ها. ال رندز وقوا ُ  ُيسّمى السَّ

بسلسنلة  و من احت الاتنا بالمئة وخمسين عامنا ، قمننا

مننن ال عاليننات والانجننازات ومنهننا افتتنناح مبنننى الصننف 

المدرسنننننة الثالنننننث والمتحنننننف وزر  الكبسنننننولة فننننني 

اللساسية والتي سيتم فتحها بعد خمسة وعشرين عاما  

وتم ذل  وسط حشد كبينر منن الطلناب واللهنل ومندير 

المدرسنة والمجتمن  المحلني  التربية والتعليم وخريجي 

سطينية التي الصرح، وتم تكريم الليادي ال لالداعم لهذا 

سننناهمت فننني بننننات الطنننابق وشنننكر جميننن  النننداعمين 

وإلى مئننٍة وخمسننين أخننرى ُتخبرنننا احت الاتنننا. ل عاليننات

عنهننا ملا كننة العليننات، لنننا كننّل اللمننل أن تبقننى وتبقننى 

مدرسننتنا وتزدهننر كبوصننلٍة وسننط هننذا الشّننر ، توصننل  

                 *ل .بالعالم الواس  من حو

 

 المدرسة تقويم 

 نسننيرُ ... طمننوح وأمننل بكننلِّ  وخمسننين وأكثننر...  إلى مئننةٍ فنن

ننوات ...  كالّنسمِة ... كالهمسنِة ... كنالّريِس ... فتندرُج تلن  السَّ

 على اللري سنديانَة البقاِت والاستمرار. لتزر َ 

تل  هي رسالة مدرستنا _مدرسة ال رندز_ التي بندأتها قبنل 

وخمسننين عامننا ، ومننا زالننت تسننير بهننا، فنني يننّلِ عننالٍم  مئننةٍ 

نٍر ومتسننارٍ  فنني شننتى المجالننات، سننوات علننى صننعيد  متغيِّ

التَّطور العلمّي والّتكنولوجّي أو ما تبع  من تغيٍّر اجتمناعّيٍ 

 وثقننافّيٍ واقتصننادّي لننامَس شننتى مننناحي حينناة الننلفراد.

ت أن ال رندز كمؤسسنٍة أكاديميّنٍة عريقنٍة اسنتطاع ومدرسةُ 

ُتحافظ على كيانها ِطوال هنذا النزَّمن؛ كنان لبيئتهنا ومباد هنا 

اّلتي تأسست وأنشأت أجيالا  وأجيالا  على ذل ، الّدور اللّول 

فني صنمودها وتطّورهننا، حينث مننّر علنى بلاِدنننا العديند مننن 

المنعط نننات الّتاريخيّنننة التننني اسنننتطاعت ال رنننندز كصنننرٍح 

ا في سبيل إرساِت مباد هنا تعليمّيٍ أْن تقَف م  أبنا ها وبناته

لنننا سنننيما العننندل والمسننناواة، لنننا حكنننرا  علنننى مجتمعننننا 

ال لسطينّي فحسب بل على المجتم  العالمّي، حّتى باتت 

 منارة  ليس للعلم فقط بل للحّقِ وللإنسانيّة شتى.

  وللّن إيمان المدرسة اللّول بال رد كإنسان؛ كان الّتركيز علي     

 أشعة العطات والخير والّت اني من أجِل كبؤرٍة تنطلق منها    

 العناَن للبنا   كي يقودوا   بقاِت هذا الّصرح، اّلذي ُيطِلق   

رت من      العالم لا المجتم  فحسب نحو الخير والبقات، فطوَّ

 برامجها اللكاديميّة حتى باتت من أولى المدارس اّلتي    

م أولوياتها لا سيما ونحن ننطلق  تعتمد     التَّغيير والتَّطوير سلَّ

نحو القرن الحادي والعشرين، وباتت مواكبتها للتَّطور العلمي   

هنننا ستسنننتمر مئنننة   والتَّكنولنننوجّي أولويّنننة  ، وهنننذا منننا نننُر أنَّ ُيبشِّ

فمؤسسة متجددٌة ومتطورٌة حتما  سيكون وخمسين عاما  ُأَخر، 

 بعينها واّلتي  التَّطّور والّتغيير هما الصَّيرورة ؛ للنَّ لها البقات

تعني انتقال الشّيت من حالة إلى أخرى، أو من زمان إلى    

كّل ذل  يتبع  سلسلة  آخر، وهي نقيا الثَّبات والّسكون. 

 من الإجراتات أو العمليات 

اّلتي تتميز بتغيرات تدريجية تقود إلى نتيجة معينة بما    

ير   مباد ها. ال رندز وقوا ُ  ورة وهو نه ُ ُيسّمى السَّ

و من احت الاتنا بالمئة وخمسين عاما ، قمنا بسلسلة من     

ال عاليات والانجازات ومنها افتتاح مبنى الصف الثالث 

 والمتحف وزر  الكبسولة في 

المدرسة اللساسية والتي سيتم فتحها بعد خمسة وعشرين    

طلاب واللهل ومدير عاما  وتم ذل  وسط حشد كبير من ال

  التربية والتعليم وخريجي 

المدرسة والمجتم  المحلي الداعم لهذا الصرح، وتم تكريم    

الليادي ال لسطينية التي ساهمت في بنات الطابق وشكر 

 جمي  الداعمين ل عاليات 

 احت الاتنا.    

وإلى مئٍة وخمسين أخرى ُتخبرنا عنها ملا كة العليات، لنا      

اللمل أن تبقى وتبقى مدرستنا وتزدهر كبوصلٍة وسط كّل 

                 *هذا الشّر ، توصل  بالعالم الواس  من حول .

 

م  قرب انتهات العا  الدراسي، من الضروري الت كير 

عاما،  150بهذا العا  المهم. فقد أصبس عمر مدرستنا 

 150وهذا بحد ذات  إنجاز كبير. إن صمود مدرسة 

عاما بالرمم من تاريخ فلسطين المضطرب دليل 

على المثابرة المستمرة والصمود، وشاهد حي على 

ال رندز برا  هللا، ثباتنا في هذ  اللري. في مدرسة 

لا يمكننا إلا أن نشعر بأننا جزت من شيت أكبر. وكان 

. اتسم 150ذل  وا حا خلال احت الات الذكرى ال

اليو  الترفيهي العا لي بلحظات ال رح الشبيهة 

باللعراس واللعياد. وكان من المنعش رؤية الكثيرين 

عا دين إلى بيتهم بمدرستهم من اللصدقات القدامى 

معا. كما آثرتني الابتسامات والروح المرحة  ت الللاح

خرت فتالتي اتسم بها جمي  أبنات مجتم  المدرسة وا

بالعمل الشا  الذي قدم  المعلمون والطلبة معا 

في هذا اليو . أعتقد أن ما جعل هذا اليو  أرو  

الحقيقي الذي بذل  مجتم   دوأجمل كان المجهو

واحد، ودعمنا ك ريق المدرسة موحدا. عملنا معا 

بعضنا البعا عندما كان أي منا يحتاج لذل . هذ  

 هي الروح التي تغرسها فينا مدرسة ال رندز كطلاب، 

 

 المدرسة الثانويةمدير  –ريا  ك ري 

 لمحة من احت الية الصندو  الزمني

  النروح حينة بنذل  الينو . كخرجينة المدرسنة، إنهننا ذوكاننت هن

ل رصننة حقيقيننة لنني أن أخنند  هننذا المجتمنن . أشننعر كننأنني 

 أصبحت أما لسبعمئة طالب وطالبة بين ليلة و حاها. أشعر

عندما آتي كل صباح وألاقي كل الوجنود المبتسنمة  بالامتنان

لنلقف بمكنان منن  أمامي. وأشعر بروح عالينة منن المسنؤولية

قادوا المدرسنة فني الما.ني. إنن  لنيس منن السنهل أن نكنون 

عامنا  150عامنا... وأتمننى لهنا  150جزتا من رحلة وتراث عمر  

مدرسنة  أخرى منن العطنات! لعنل أح ناد أح ادننا يتخرجنون منن

  * ال رندز برا  هللا!

 

 أيار  23

 انتهات امتحانات البكالوريا الدولية

  

 أيار  30

 المدرسة اللساسية: انتهات ال صل الثاني لجمي  الطلاب

 .ا  الصف الخامس في المدرسة اللساسيةح ل ودو

 

 حزيران 1

 المدرسة الثانوية: انتهات الامتحانات النها ية

 

 حزيران سقابل للتغيير( 7 – 4

 عطلة عيد ال طر السعيد

 

 حزيران 9

 2019ح ل تخري  صف 
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