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 تاريخ مدرستنا
 

1950  

تخدم  يد  ب  فبري افر مدرسةةةةةةة البني    ي 

(. 1968-1919م  التقةةاعةةد   ا  عةةامةة 50حوالي 

 ا  ميدع ا  عربية وكان أيضقام بتدريس اللغة الف

وكان يقرأ م   اللقاء الأسةةةبوعيللطلاب.  اد 

وم  القرآن في  اواحد االكتاب المقدس يوم

 اليوم التالي.

 

1951 

 تفلت مدرسةةة الفرندز للصةةبيان بنم ةةي اح

 تعليم في فل طي .ال على تقديمها  اعام

 ضةةةةةي نادي القاعدة ال فبية في مدرسةةةةةة 

في تعليم الةةأولةةاد  همعظم و تةة الصةةةةةبيةةان

مدرسةةةةةة البنات  أدارتلقراءة. الأميي  على ا

 للحرف ا  على محو الةةأميةةة وبرنةةام ةة ا  تةةدريبةة

 .الم ناتو للاجئات

 

 الأمريكي لرام هللاالاتحاد 

، فرندز رر خم ةةةةةةة م  خري ي مدرسةةةةةةة ال 

ن في جامعة واي  سةةتيت ال ي  كانوا يدرسةةو

في ديترويةةةت، في فترة م  الحني  إلى 

، بدء رسةةةةةالة إخبارية بي  أهةةةةةد ا هم الوط 

في رام هللا في النارج. ظهر العدد الأول في 

للنشر.  ا  دولار  65وكلف حوالي  1952ي مبر د

ام ر أبناء اية الاتحاد الأمريكي لكانت ف ه بد

 ا  سةةنوي ا  هللا ، ال ي ي ةةتضةةيف اليوم اجتماع

ا منحووأنشةةةطة اجتماعية، ويقدم م ةةةاعدة 

 دراسية ودعم مالي للمحتاجي .

 

1960 

خلةةال الحكم فرنةةدز اكت ةةةةةبةةت مةةدرسةةةةةةةة ال

في جميع أنحاء الشرق  طيبة ، سمعةالأردني

 بموجب الأوسط كمؤس ة تعليمية ممتازة.

لأردنية، كان مطلوب  م  ا  تعليمات الحكومة ا

بعد تدريب الع ةةةةكري الصةةةةبيان مدرسةةةةة ال

مةةدرب  حيةةك كةةان يةة تي .اليوم الةةدرا ةةةةة 

ل حرم ا ل لى ا قيةةةادة  مةةةدر ةةةةةة حكومي إ ل

بات.  تدري ب قديمتتم وكان يال لاخت ار الطلاب 

مؤسةةة ةةةة  فرندزلأن مدرسةةةة ال ا  نظر  نها ي.

ت ن، فقد كاال ةةةةةلام مبادئملتزمة بو زكويكر 

ير غ ا  شةاركة في التدريب الع ةكري التزامالم

 مرحب به.

 

1965 

يت لف م  طلاب م  ك  م   بدأ نادي شباب

د ع بع، في الاجتماوالبنات صةةةةبيانمدارس ال

طا فة الكويكرز في رام ظهر الأحد في بيت 

تحقيق الةةةأفةةةداف الةةةاجتمةةةاعيةةة ب هللا، وبةةةدأ

لة  لدينية في طبيعة برام ها ، أجرت الزما وا

 . ميدانيةلرحلات بالإضافة الى  عم مشاريع 

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دا رة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع ف ا العدد م  عصر الزيتون فو العناية 

الموضوع فو الأكثر ملا مة، لأن البيئية. ف ا 

العناية البيئية في واحدة م   يم الكويكرز. ما في 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نح  

نؤم  ب ن هللا  د أعطانا ك  الهدايا وأنها م  

م ؤوليتنا استندام ف ه الهدايا بحكمة. بالن بة 

ا نللفرندز، فإن ف ه الهدايا لا تشم  فقط موافب

ولك  أيضا  ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. ف ه الهدايا 

لي ت لنا وحدنا، والقيادة ال يدة تعني الافتمام 

بما تم منحه، ليس فقط لأنف نا، ب  للأشناص م  

حولنا وللأجيال القادمة ك لك. نح  مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطا ة وإعادة التدوير والحد 

يٌا بتركيب النلايا الضو ية م  النفايات. نقوم حال

لمبانينا ليس فقط لتنفيض تكاليف الطا ة لدينا 

ولك  لأننا نهتم بالبيئة أيضا . لدينا م موعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدا ية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشم  جميع طلابنا. نح  نحفظ ميافنا الثمينة. 

ا الافتمام بالنظام البيئي إلى ال عي للحد يدفعن

م  استهلاكنا الشنص . في سيا نا فنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي في مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150بينما نقترب م  الاحتفال باليوبي  الة 

التي ت تند على  يم الكويكرز، يتم ت كيرنا ب فمية 

لتي ا رسالتنا و يادتنا. ي ب أن ت تند الطريقة

نعم  بها، وكيفية عيشنا كم تمع، وكيف نتن  

القرارات وكيف نتواه ، على تلك القيم 

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في عام 

. ل لك ك  عم  نقوم به، وك   رار نتن ه، 1869

وك  سياسة  نطورفا، وك  إجراء نقوم به ي ب أن 

ي  د  يم الفرندز وضمان أن التعليم القا م على 

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة م  

 الأطفال الفل طينيي .

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

  دا رة التواه  –لمى مرة 

مع ا تراب نهاية العام ، كنت أفكر في ك  ما حدث 

بشدة على أفمية  التركيز ا العام بدأنا فف ا العام. ب

. في ذلك 150المدرسة الةةةةة ب كرى ت سيس  الاحتفال

الو ت كتبت أن ف ه المدرسةةةة تقف كشةةةافد على 

في  صة لا تنسي ع  مدرسة الفرندز  صة  التاريخ.

لأشةةةةةناص غير الع اديي  والتي تؤدي العلا ة بي  ا

 الكويكرزم  أفم مدارس ة عتبر واحدتإلى تطوير ما 

مدرسةةةةة كايلاي وسةةةةيب  جونز  ت معبدأ. في العالم

غةةيةةرت مةةع مةةرور الةةو ةةةت حةةيةةةاة الةةةآلةةةاف مةة  و

 الفل طينيي  م  خلال التعليم.

عام بةةةةةةةةةةة  ف ا ال نا  م 150احتفل م  التعليم في  ا  عا

 ا به ه المناسةةبة م  خلال مشةةروعفل ةةطي . احتفلن

، ودف  الصةةةندوق الزمني، تشةةة ير حرمي المدرسةةةة

واليوم الميداني الناجح بشةةك  كبير حيك حضةةر أكثر 

. في العام المقب  ، سننتتم ا  لوا معواحتف 2500م  

 .كانون الأولحف  عشاء في  في 150الاحتفالات الة 

. الكويكرز  مبادئب ا  خاه ا  تماملقد أولينا ف ا العام اف

 .مدرسةةةي ال ي الآن مر ية في ك  م  الحرم مبادئال

و منا بتثقيف طلابنا حول  ا  هامت ا  لقد  دمنا اجتماع

. تشةةةةةهد الشةةةةةهادات على الحقيقة مبادئمعنى ال

المعروفة م  خلال علا تنا مع هللا. لا وجود لها في 

أي شةةةك  مكتوب جامد. ولا يتم فرضةةةها ب ي شةةةك  

م  الأشةةكال. يبحك ك  شةةن  ع  أفضةة  طريقة 

 للتعبير ع  الشهادات في حياته.

، سةةةةةيتنرج طلابنا م  الصةةةةةف الثاني عشةةةةةر  ريبا  

وسةةةةةوف ينضةةةةةمون إلى م موعتنةةا م  النري ي  

التي تم منحهةةةا والفرص التي  منح المرمو ي . ال

ت لةةب معهةةا الفرنةةدز منحةةت لهم خلةةال و تهم في 

، أي  ي فبون م  فنا ا يفعلونه وم الم ةةةةةؤولية. م

فو م ةةؤوليتهم. إن الطريقة التي يتحملون بها ف ه 

ي بب ةةةةةاطة م ةةةةة لة الم ةةةةةؤولية ويقومون بها ف

مو ف. في النهاية، ليس ما  مت به أو ما تعلمته، 

، أو ما  مت به التي تلقيتها منحأو م  فزمتك، أو ال

 ه معك في المدرسةةةةةة. ف ا فو المو ف ال ي تتن

 .ا  لأمر مهمعندما تترك ف ا ا

 

 150بلايز احتفال ال

 وأكثر!
 

على للحصةةةةةول اضةةةةةغط/ي فنا 

ز ات مدرسة الفرندتفاهي  احتفال

 !150رام هللا ب كرى ت سي ها ال

نرحب بكم الآن في مت ر الهدايا الت كارية 

لمدرسة الفرندز في حرم المدرسة الثانوية 

بالبيرة خلال أيام الدوام المدر  . تفضلوا 

بالاتصال مع مكتب التواه  الموجود أمام 

مكتب المحاسبة وبإمكانكم الحصول على بلايز 

المصممة خصيصا له ه  150احتفال ال

 !نوعةتالمناسبة، وفدايا أخرى م

 

 يتوفر لدينا مقاسات بلايز للصغار!

 2019/ 2018 العام  20  لعددا
 ندزكلمات م  خري ي مدرسة الفر 

(، Levantinian، مؤسَ ة  مشروع المشرق  2006لقا نا ف ا الشهر مع خري ة هف 

شركة ت ارية إلكترونية متنصصة في الف  والرسم والأزياء والتطريز، مت ثرة 

 . دينا مصفربالتراث الفل طيني وتراث منطقة المشرق، 

افتتحت دينا بعد التنرج مت را  للبيع بالت ز ة في رام هللا. عملت على ذلك في  

توفي في حادث مع زوجها ال ي كان أيضا  شريكها، لكنه  2015-2012الفترة بي  

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

 .جزءفا م  العم ، وانتقلت إلى الولايات المتحدة

"دفعتني الن ارة إلى متابعة شغفي بالف  مرة أخرى. كنت أبحك بشك  يا س 

فواية أثناء عم  ع  غرض وأي شعور بالإثارة، ل لك بدأت في الرسم على فيئة 

 وظيفة بدوام كام  في منظمة غير ربحية."

 

دينا اليوم تعم  في م ال الف  وإدارة الأعمال، حيك أس ت مشروعها الناص.  

تعم  دينا على خلق القطع الفنية مث  اللوحات الزيتية، تركز على اللوحة 

ل لدية. االتصويرية والرسمية، وك لك ف  الموضة مث  الدنيم الملون والملابس 

كما أنها تدعم الن اء الفل طينيات م  خلال استيراد منت ات التطريز. يتضم  

المت ر الإلكتروني  مصان مطبوعة بتصميماتها الناهة. لقد بدأت كشركة بيع 

بالت ز ة ولك  بعد فترة وجيزة كانت تعكس شغفها بالف  ومنصة للعرب في 

 م، خاهة بطريقة فنية.جميع أنحاء العالم ال ي  يحبون تمثي  ج ورف

 

 شاركتنا دينا ت ربتها كطالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد كانت ت ربتي في مدرسة الفرندز م فلة بدون مبالغة. شكلت ت ربتي 

معظم شنصيتي وأدركت بعد التنرج أن التعليم ال ي تلقيته فناك، في رأيي  

داد فو بفض  إع أفض  م  التعليم ال ي حصلت عليه في ال امعة. والش ء ال يد

ال يد دون فتشي ون، فقد تلقيت تعليما  جيدا  وأ مت علا ات  وية ت تمر لمدى 

 الحياة مع زملا ي وأهد ا ي، والعديد منهم فم أفض  أهد ا ي حتى ف ا يوم."

 

عندما ُسئلت دينا ع  أكثر ما استمتعت به في م تمع المدرسة وت ثيرفا على 

 حياتها العملية:

"تتمتع مدرسة الفرندز ببيئة فريدة م  نوعها، فهي تش ع على تفرد الطلاب 

وتميزفم؛ أن يكون لهم آرا هم وأفكارفم وشنصيتهم. شعرت أنني كنت أنا 

نفس  واستمتعت ب ني كنت في المدرسة الثانوية. لم أختبر التنمر أو أشهدفا 

ل لك، يمكنني القول كثيرا ، على عكس المدارس ال ابقة الأخرى التي ارتدتها. 

إن كوني طالبة في مدرسة لفرندز جعلني الشن  البالغ الواثق ال ي كنت بعد 

التنرج. لقد كنت أؤم  ب حلامي وأؤم  بدراسة الف ، ولم أشعر أبدا  أن المدرسة 

 أجبرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

المدرسة  أنهت دينا لقا ها مع هحيفتنا في بعض الكلمات لنري ي 

 الم تقبلي :

"نصيحتي في بب اطة متابعة شغفك وحدسك. ف ا الشعور الغريزي ليس 

موجود ا ع  طريق الصدفة ولا يك ب. طالما انحرفنا ع  شغفنا وفدف  ، باتباع 

المعايير والقواعد والتو عات م  الآخري ، فإننا في نهاية المطاف ننسي ما نحب 

ا وما نقدره. ل لك ، في كثير م  الأحيان ، ينتهي بنا الأمر إلى القيام  فعله حق 

بنصف وظيفة بدلا  م  إتقانها، ومحاربة القلق والاكتئاب كبالغي  والتشكيك في 

وا عنا. ال عي لتحقيق أحلامك أمر مهم ، وك لك امتلاك الانضباط والمثابرة 

لتصبح مميزا  في ما تفعله. فكر في نف ك في ف ا العالم كشن  موجود فنا 

لإضافة الندمة والقيمة، لإفادة العالم ليس فقط للاستفادة منه. م  المهم 

للغاية أن تت كر دا م ا أنه لا ب س بالفش  ، لك  لا تقلع ع  القناعة، م  خلال 

 الإ لاع أعني على نف ك وأفدافك ولا أ صد ترك وظيفة. "*

 

 

 عاما. 150في احتفال دفن الصندوق الزمني بمناسبة ال

 خلال العطلة الصيفية مشاريع البناء والصيانة

 

 بتةةدريةةب القةةادة المتميزي  ذوي تقم مةةدرسةةةةةةة الفرنةةدزلم "

، ب  الأفم م  ذلك أنهم المكانة الوطنية والعالمية فح ةةةةةب

م  الفل ةةةطينيي  بالمعرفة والمهارات والقيم  ا د زودوا أجيال

حنان د. ".أفضةةةةة  اشةةةةةناهةةةةةا  التي تمكنهم م  أن يصةةةةةبحوا 

 ة فل طينيةوباحث ةناشطو  ةمشرع، 1964هف  –عشراوي 

 

ي قووالاسةةتشةةاري التعليمي ال الفرندزظام مدرسةةة نني منح"

لأكون م ةةةةةتعد ك  االفرهةةةةةةة  بات  د للتقديمجي بشةةةةة للطل

 مهندس برم يات في، 2009هف  –سافر أحول  ."ال امعية

 مايكروسوفت شركة

 

على تحقيق أي ف نت  ادر  دز، خريج مدرسةةةةةة الفرن "إذا كنت

دراسات محاضر لأستاذ ، 2002هف  –سا د عطشان  ش ء."

 ال لام والصراع في كلية سوارثمور

 

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

طوق الن اة  كنت و تها أغرق وف  ة شعرت نفس  أجد لأنني

وال ةةلام فكانت بيئة  مرحبة ومحبة  ف هةةبحت أشةةعر بالأمان

وفو شةةة ء  الفرندز وكان ال ميع داعما  ومشةةة عا  لي لي في

هةةةةةف  –د. وفاء درويش ."حينه لم أك   د اعتدت عليه في

 ، أستاذة ومحاضرة لغة إن ليزية في جامعة بيرزيت1973

 

  زارو، يج مس الأخلاق مع حصةةةة "لا أسةةةةتطيع أن أنسةةةةي 

 الناس عام لقاعدة ال فبية؛ ا ميهاحيك علمتنا ما كانت ت ةةة

، وحتى اليوم أنةةا بهةةا بةةالطريقةةة التي تريةةد لهم أن يعةةاملوك

 1991هف  – عنان برغوتي ".في عي  الاعتبار آخ فا 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز 

 

 

مدرسة  على مدى ال نوات القليلة الماضية تطور حرم

ا لرؤية  الفرندز بشك  كبير. تم تنفي  العديد م  المشاريع وفق 

النلايا أحدث مشروع تم تنفي ه فو نظام  .المدرسة ورسالتها

 ويةثانال ي تم تثبيته في حرم المدرسة ال كهروضو يةال

 . أهبحتأساسيةوعلى نطاق أهغر في حرم المدرسة ال

ة ممكنا للغاية للطا  الطا ة الشم ية في فل طي  مصدرا  

أول مدرسة الفرندز المت ددة وبتركيب النظام أهبحت 

 .مدرسة في فل طي  ت تندم ف ا النظام الم تدام بيئيا  

  لقد أظهر النظام كفاءته من  اليوم الأول للتشغي .

اء بشك  ملموس. بالإضافة إلى الكهربنفضت فواتير فان

م  خلال الرعاية العملية  فعاليته ا  ذلك، فقد أظهرت أيض

 للبيئة التي يرافا الطلاب والم تمع المحيط بها.

 

بمشروعي  ر ي يي  في الحرم  ا  سيكون ف ا الصيف مزدحم

والآخر في حرم المدرسة ثانوية للمدرسة ال مدر  ال

ل الصيانة والتطوير الدورية بالإضافة إلى أعما أساسيةال

حصلت المدرسة على تموي   التي يتم تنفي فا ك  هيف.

( لإعادة ت في  الكافيتريا في مبنى الإدارة ASHA م  خلال 

وإعادة ت في  المدرج. تمت مراجعة التصميم والموافقة 

عليه في و ت سابق م  ف ا العام وسيتم البناء على الأرض 

م للعم   ب  بداية العا ا  وسيكون جافز خلال العطلة الصيفية 

الطابق ال ديد ال ي تم تشييده في  يحتاج الدرا   القادم.

إلى عزل الواجهات الروضة في المدرسة الأساسية مبنى 

ف ا الصيف وستكون  ا   رية التي سيتم تنفي فا أيضالح

  .أيلولجافزة  ب  شهر 

 

احتفلوا معا . شةةةةنصةةةةا  2500أكثر م  شةةةةارك فيه حيك  الترفيهي العا لي ال ي ن ح أكثر م  تو عاتناواليوم 

 في كانون الأول.خيري في حف  عشاء  الاحتفالات ف ه ، سننتتمالمقب  درا  ال في العامو

ا وأعدن. حرمي المدرسةةةلقد أولينا ف ا العام افتماما  خاهةةا  بمبادئ الكويكرز. المبادئ الآن مر ية في ك  م  

و منا بتثقيف طلابنا حول معنى المبادئ. تشةةةةهد الشةةةةهادات على الحقيقة تقليد الاجتماع الت م  الصةةةةامت 

. لا وجود لها في أي شةةةةك  مكتوب جامد. ولا يتم فرضةةةةها ب ي شةةةةك  م  المعروفة م  خلال علا تنا مع هللا

 يبحك ك  شن  ع  أفض  طريقة للتعبير ع  الشهادات في حياته.فالأشكال. 

 م  النري ي  المرمو ي . الكبيرة إلى م موعتنا لينضةةةموا  صةةةف الثاني عشةةةرا م  ال ريبا ، سةةةيتنرج طلابن

هم خلال و تهم في الفرندز ت لب معها الم ةةةؤولية. ما يفعلونه المنح  التي تم منحها والفرص التي منحت ل

ة في بب اطة م  لم ؤوليتهم. إن الطريقة التي يتحملون بها ف ه الم ؤولية    فنانطلقون مأي  ي إلىو 

ه بك، أو المنح التي تلقيتها، أو ما  مت  مت به أو ما تعلمته، أو م  فزم ليس ماالإن از مو ف. في النهاية، 

 .المدرسة وتنطلق إلى الحياةفو المو ف ال ي تتن ه معك عندما تترك  ب في المدرسة. 

 نح  مدرسة الفرندز . نح 

 نتوجه للآفاق      نحقق الأحلام      نتشارك الأم 

 

 

 بتةةدريةةب القةةادة المتميزي  ذوي تقم مةةدرسةةةةةةة الفرنةةدزلم "

، ب  الأفم م  ذلك أنهم المكانة الوطنية والعالمية فح ةةةةةب

 د زودوا أجيال م  الفل ةةطينيي  بالمعرفة والمهارات والقيم 

حنان د." .أفضةةةةة  اشةةةةةناهةةةةةا  التي تمكنهم م  أن يصةةةةةبحوا 

 ة فل طينيةوباحث ةناشطو  ةمشرع، 1964هف  –عشراوي 

 

شاري التعليمي  الفرندزالظام مدرسة نني منح" ست ي قووالا

عد لأكون م ةةةةةت ك  الفرهةةةةةةة  قديمجي بشةةةةة بات  د للت للطل

 مهندس برم يات في، 2009هف  –سافر أحول  ."ال امعية

 مايكروسوفت شركة

 

على تحقيق أي "إذا أنت خريج مدرسةةةة الفرندز، إذا  ف نت  ادر 

دراسات محاضر لأستاذ ، 2002هف  –سا د عطشان  ش ء."

 ال لام والصراع في كلية سوارثمور

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

طوق الن اة  كنت و تها أغرق وف  ة شعرت نفس  أجد لأنني

وال ةةلام فكانت بيئة  مرحبة ومحبة  ف هةةبحت أشةةعر بالأمان

وفو شةةة ء  الفرندز وكان ال ميع داعما  ومشةةة عا  لي لي في

هةةةةةف  –د. وفاء درويش ."حينه لم أك   د اعتدت عليه في

 ، أستاذة ومحاضرة لغة إن ليزية في جامعة بيرزيت1973

 

"كانت الدراسةةةةةة في مدرسةةةةةة الفرندز لمدة أكثر م  سةةةةةت 

سةةةةةنوات، ت ربة مميزة. بالإضةةةةةافة الى كونها مدرسةةةةةة  وية 

محت لي بالتطور على هةةعيد فني وموسةةيقي. أكاديميا ، سةة

كان ي ةةمح أت كر أن محمود عمرة، مدير المدرسةةة في حينه، 

الفةةارغةةة للتمرن على  صةةةةةفوفبةةاسةةةةةتنةةدام إحةةدى ال لي

. دفعني فةة ا المقطوعةةات الموسةةةةةيقيةةة، في أو ةةات فراغي

وسةةةةةيقى في النوع م  الثقة إلى العم  ب د وإدراك أن الم

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

 وملحنة وعازفة ناي

 

  زارو، يج مس الأخلاق مع حصةةةة "لا أسةةةةتطيع أن أنسةةةةي 

 عام لقاعدة ال فبية؛ ا ميه فيحيك علمتنا ما كانت ت ةةةةة

وم ، وحتى اليبها الناس بالطريقة التي تريد لهم أن يعاملوك

، 1991هةةةةةف  –عنان برغوتس  ".آخ  ف ا في عي  الاعتبار أنا 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز

 

"كنا على علم في و ت دراسةةةةتنا في المدرسةةةةة ب ن ما يقدم 

لنا أكاديميا  فو الأفض  على هعيد فل طي ، وال ي أثر ع  

 رمزيحياتنا بشةةةةك  عام وعلى حياتنا المهنية بشةةةةك  خاص."

مصةةةةةمم الم وفرات الفل ةةةةةطيني ، 2001هةةةةةف  –عويس 

 رمزي وهاحب معرض م وفرات

 مدرسةةة الفرندز وشةة عت فقط، عشةةرة ال ةةادسةةة في كنت"

تاج في رغبتي ياء عرض إن لأز ية ل ية التراث  انتك. الفل ةةةةةطين

ية لحظة لآخري  أن لي وأظهرت ثقتي عززت محور  يؤمنون ا

 وأنا. ما يوما   أزياء مصةةةمم لأهةةةبح الم لوف غير شةةةغفي في

 والتطلعةةات الطموح فةة ه لمثةة  المةةدرسةةةةةةةة لةةدعم ممت 

، مصةةمم 1994هةةف  –رامي  شةةوع  عند طلابها." المتنوعة

 أزياء عالمي

 

"لعبت الموارد المتوفرة في حرم المدرسةةةةةةة دورا  مهما   في 

هةةةةةنع مةةةا بةةةدأ كهوايةةةة لةةةدي وتحول الةةةآن ليكون مهنةةةة: 

فنان ويعم  في م ال ، 2013هف  –جوزيف ميبر "التصوير.

 التصوير.

 

ة الفرندز لمدة أكثر م  ست "كانت الدراسة في مدرس

ت ربة مميزة. بالإضافة الى كونها مدرسة  وية  سنوات

محت لي بالتطور على هعيد فني أكاديميا ، س

وموسيقي. أت كر أن محمود عمرة، مدير المدرسة في 

الفارغة  صفوفباستندام إحدى ال كان ي مح ليحينه، 

 .للتمرن على المقطوعات الموسيقية، في أو ات فراغي

دفعني ف ا النوع م  الثقة إلى العم  ب د وإدراك أن 

  "وسيقى في حقا ما أريد القيام به.الم

 مغنية وملحنة وعازفة ناي، 2014هف  –ناي برغوثي 

 

"كنا على علم في و ت دراسةةةةةتنا في المدرسةةةةةة ب ن ما 

يقدم لنا أكاديميا  فو الأفضةةةةة  على هةةةةةعيد فل ةةةةةطي ، 

ية  نا المهن ك  عام وعلى حيات نا بشةةةةة ل ي أثر ع  حيات وا

 ".بشك  خاص

يس عو لم وفرات ، 2001هةةةةةف  – رمزي  مم ا مصةةةةة

 الفل طيني 

 

 مدرسة الفرندز وش عت فقط، عشرة ال ادسة في كنت"

 كانت .الفل ةةةطينية التراثية للأزياء عرض إنتاج في رغبتي

 الةةةآخري  أن لي وأظهرت ثقتي عززت محوريةةةة لحظةةةة

 أزياء مصةةةمم لأهةةةبح الم لوف غير شةةةغفي في يؤمنون

نا. ما يوما    الطموح اف  لمث  المدرسةةةةةةة لدعم ممت  وأ

  ."عند طلابها المتنوعة والتطلعات

 ، مصمم أزياء عالمي1994هف  –رامي  شوع 

 

"لعبت الموارد المتوفرة في حرم المدرسة دورا  مهما   في 

هةةةةةنع مةةا بةةدأ كهوايةةة لةةدي وتحول الةةآن ليكون مهنةةة: 

فنان ويعم  في ، 2013هةةةةف  –جوزيف ميبر "التصةةةةوير.

 م ال التصوير.

 

 دا رة إدارة المشاريع والصيانة –أم  أبو نمرة م. 

بمشروعي  ر ي يي  في  ا  سيكون ف ا الصيف مزدحم

في حرم  وثالكثانوية للمدرسة ال مدر  الحرم ال

ل الصيانة بالإضافة إلى أعما أساسيةالمدرسة ال

صلت ح والتطوير الدورية التي يتم تنفي فا ك  هيف.

( لإعادة ت في  ASHAالمدرسة على تموي   م  خلال 

 الكافيتريا في مبنى الإدارة وإعادة ت في  المدرج

. تمت مراجعة التصميم والموافقة عليه في التاريني

و ت سابق م  ف ا العام وسيتم البناء على الأرض 

ة للعم   ب  بداي ا  وسيكون جافز خلال العطلة الصيفية 

الطابق ال ديد ال ي تم  يحتاج العام الدرا   القادم.

لى إالروضة في المدرسة الأساسية تشييده في مبنى 

 ا ف ا   رية التي سيتم تنفي فا أيضعزل الواجهات الح

 * .أيلولالصيف وستكون جافزة  ب  شهر 

 

بعض المعلومات عن الفوائد البيئية التي حصلتها المدرسة في شهر   
 2019اذار 

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.

الهدايا  احصلوا على

التذكارية الجديدة 

الخاصة بذكرى 

من عاما  150ال

متجر الهدايا 

التذكارية في 

 المدرسة الثانوية!
 
 

 طلاب المدرسة الأساسية يزورون متحف المدرسة

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 2019إعلان قبول الطلبات صف ال 

طالب،  44جامعة وكلية،  103 ●

 دولة 13

منننننننن المنننننننن   10,725,410$ ●

والمساعدات المالينة خممنس 

أضننننعاس السنننننة الماضننننية . 

مجمنننننون المنننننن  الدراسنننننية 

والمسننناعدات المالينننة علنننى 

سنننننننوات بمبلنننننن   4منننننندى 

دولنننننننار كمبلننننننن   5,061,166

خمنحنننة "صنننال  للاسنننتخدا " 

 واحدة لكل طالب 

"حاجنننننننة كاملنننننننة  منننننننن  38 ●

 طالبننا   23لننن منحنن  للتقننديم" 

مننهم علنى  12، حصل ا  مختلف

 عروض متعددة

جامعنة متفوقنة  17قبول فني  ●

 7فننني الولاينننات وقبنننول فننني 

متفوقننة فنني دول  مننرى مننن 

 العالم 

 

 تواريخ مهمة قادمة:

أول موعننند ملنننال شنننهر  ينننار:  ●

للصنننف جامعنننات ال معنننرضل

: 2019  ب 20 -الثننناني عشنننر 

تاريخ استحقاق مسودة قائمة 

الننننأولى لجمينننن   جامعنننناتال

طلننناب الصنننف الثننناني عشنننر 

 قاد ال

 

 

 الإرشاد الجامعي بشكل عا 

انتهننننننن  لقنننننننابات الربيننننننن :  ●

  يار 31الاجتماعات بتاريخ 

دلينننل الكلينننات  2019 – 2018 ●

الإرشننادك كننل مننا تحتننا  إلننى 

معرفتنننن منننن أجنننل التقنننديم 

للجامعات ولا تنسى بإمكانكم 

اسنننننتخدا  مكتنننننب الإرشننننناد 

 الجامعي!

تواصلوا م  كريس من ملنال:  ●

cakel@rfs.edu.ps 

عندما يبدو كل شيٍب مظلما ، فِكر بأنك  ويمضي عا  دراسي  مر....

 أن  قد تكون النور."

 خالأصحاب  من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  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.

 مديرة المدرسة الأساسية – فريدا دحدح

إنجاز العديد من نشاطات المدرسة  -

يارات  ِ اللامنهجية سواب الميدانية كالز 

املية وأنشطة ما  المجتمعية، أو الن شاطات الد 

وا  كالدراما وغيره بعد     .انتهاب الد 

مواصلة المشاركة بأنشطة البيئة  -

والمرتبطة م  بلدية را  هللا وتنفيذ المسرحية 

 .الخاصة بذلك

تمَّ العمل على تزويد الصفوس  -

الدراسية بهواتف تواصل داملي، إضافة الى 

راسي ة كافة   استكمال جهوزية الغرس الد 

بورات الن شطة م  مدم ة الإنترن  بالس 

  .الفاعلة، كجزب أساسي من العملية الأكاديمية

كما لم تغفل المدرسة عن توفير الت طوير  

المهني لطاقمها، سواب بعمل اللقابات 

املية أو الخارجي ة، حيث شمل   والورشات الد 

من إداريين هذا العا  عددا  من الموظفين 

    .ومعلمات ومعلمين وعمال

ستمدُّ العزَ  لنغلَق عاما  فمن إنجاٍز وتواصٍل ن

ونفتَ   مر في مسيرة العبور هذه، فإلى 

 *.الملتقى

 

 المدرسة تقويم 

من أعوا  مدرستنا؛ نقُف عند  مِر  150م  ودان العا    

عتبٍة من عتباتِن ونلقي نظرة  سريعة  على إنجازاتن 

لنأمَذ منها دافعا  للانطلاق نحو عاٍ   مر للتَّطوير 

نا هنا نتسلسل في  والتَّغيير نحو الأفضل. وعلَّ

 :ي منهااستعراض هذه الإنجازات الت

ل هو أول إنجاز نستطي  اعتباره بؤرة العم -

راسي  وانتهاب مرحلة أكاديمية أمرى من  انتهاب العا  الد 

  .مراحل طلابنا وطالباتنا

مواصلة المدرسة في العمل ببرنامج  -

نوات الأساسية  –للمراحل من البستان  (PYP) السَّ

ة الخامس الأساسي كميزٍة أساسي ة في العملية التربوي

ال تي تسير بها المدرسة، والذك تكلَّل هذا العا  بإنجاز 

ِ الخامس Exhibition   مشرون المعرض  .للص ف 

غة   - مواصلة العمل بمشرون القرابة باللُّ

الص ف  -للص فوس من الت مهيدك  -يلا نقرأ  -العربي ة 

 -منص ة أقرأ بالعربي ة  -الثاني، وتوسي  العمل بإدمال 

  .الخامس –من الثالث لتشمل الص فوس 

افتتاح نموذ  الص فوس الزُّجاجي ة لصفوس   -

الث الأساسي  كتجربٍة نموذجيٍة أولى نحو الانطلاق  الث 

 .للقرن الحادك والعشرين

  

 

 حزيران 1

 المدرسة الثانوية: انتهاب الامتحانات النهائية

 

 حزيران خقابل للتغيير  7 – 4

 عطلة عيد الفطر السعيد

 

 حزيران 9

 2019حفل تخريج صف 

 

 حزيران 11

 توزي  الشهادات

 

 حزيران 18

  مر يو  للمعلمين والمعلمات

 صباحا امتحانات الإكمال 9:00الساعة 

 

 

“True silence is the rest 

of the mind; and is to 

the spirit, what sleep is 

to the body, 

nourishment and 

refreshment.” 

William Penn 
 

https://www.facebook.com/FriendsRamallah/
https://www.instagram.com/ramallahfriendsschool/?hl=en
https://twitter.com/FriendsRamallah
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http://www.rfs.edu.ps/en/newsletter
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