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الالتحاق في مدرسة البنين إلى  ارتفعت نسبة

 ليصل عدد الطلبة إلى 1966في عام  اذروته

بلغ عدد الفتيات الملتحقات بينما . طالبا   320
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1967 

، جلبت حرب 1967 حزيران عامفي أوائل 

الأيام الستة ثورة إلى رام هللا. أصبحت 

المحتلة التي  يضامن الأر  المدينة جزءا  

بح ، لتصإسرائيليالعسكري الحاكم اليحكمها 

 عشرات القذائفحرية التنقل مقيدة. سقطت 

مدرسة  حرم العسكرية الإسرائيلية على

رة فتسويفت هاوس خلال الالبنين ومنطقة 

 خلعتتحطمت مئات النوافذ، و الحرب.

سيارة المدرسة، استهدفت الأشجار، و

وأصيب مبنى خارجي صغير مباشر مما 

 لحسن الحظلكن تسبب في أضرار جسيمة. 

 ،لم تتضرر أي من المباني الرئيسية بشدة

 في حينه: أحد المعلمينقال ومع ذلك، 

"هناك شعور بعدم اليقين والاكتئاب وتوق 

 "عميق للسلام والأمن والعدالة.

في الخامس من  فتحت المدرسة أبوابها

 بعضوتوتر كبير  في ظل 1967سبتمبر عام 

في عدد  وتراجعالمعارضة السياسية، 

الملتحقين والمنتسبين من الطلاب على غير 

عن استقبال  رسةتوقفت المدكما . العادة

كانت عائلات لأن ال طلاب السكن الداخلي،

في الوقت ذاته تخشى على سلامة أطفالها و

 على رسةرغب المسؤولون في المديلم 

هذه  خلالمن هذا الحجم تحمل مسؤولية 

 *. صعبةالأوقات ال

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

زيتون هو العناية موضوع هذا العدد من عصر ال

البيئية. هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا  للفرندز، فإن

ولكن أيضا  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 

د ير والحالفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدو 

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضا . لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

نحن نحفظ مياهنا الثمينة. ليشمل جميع طلابنا. 

يدفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد 

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ  لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي رسالتنا 

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 

ز وضمان أن التعليم القائم على يجسد قيم الفرند

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

الأكاديمية في موهيت مهتا وطاقم العمل 

  دائرة التواصل – الخامس -لصفوف التمهيدي 

 رسالة المدرسة
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(، Levantinian، مؤسَسة  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 متجرا  للبيع بالتجزئة في رام هللا. عملت على ذلك في  

مع زوجها الذي كان أيضا  شريكها، لكنه توفي في حادث  2015-2012الفترة بين 

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

 .جزءها من العمل، وانتقلت إلى الولايات المتحدة

"دفعتني الخسارة إلى متابعة شغفي بالفن مرة أخرى. كنت أبحث بشكل يائس 

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

 وظيفة بدوام كامل في منظمة غير ربحية."

 

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

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

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

كما أنها تدعم النساء الفلسطينيات من خلال استيراد منتجات التطريز. يتضمن 

المتجر الإلكتروني قمصان مطبوعة بتصميماتها الخاصة. لقد بدأت كشركة بيع 

بالتجزئة ولكن بعد فترة وجيزة كانت تعكس شغفها بالفن ومنصة للعرب في 

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

 

 شاركتنا دينا تجربتها كطالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد كانت تجربتي في مدرسة الفرندز مذهلة بدون مبالغة. شكلت تجربتي 

معظم شخصيتي وأدركت بعد التخرج أن التعليم الذي تلقيته هناك، في رأيي  

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

السيد دون هتشيسون، فقد تلقيت تعليما  جيدا  وأقمت علاقات قوية تستمر لمدى 

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

 

 وتأثيرها علىعندما ُسئلت دينا عن أكثر ما استمتعت به في مجتمع المدرسة 

 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 

السابقة الأخرى التي ارتدتها. لذلك، يمكنني القول كثيرا ، على عكس المدارس 

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

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

 أجبرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

حيفتنا في بعض الكلمات لخريجين المدرسة أنهت دينا لقائها مع ص

 المستقبلين:

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

موجود ا عن طريق الصدفة ولا يكذب. طالما انحرفنا عن شغفنا وهدفن ، باتباع 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

بتــدريــب القــادة المتميزين ذوي  تقم مــدرســــــة الفرنــدزلم "

المكانة الوطنية والعالمية فحســـــب، بل الأهم من ذلك أنهم 

قد زودوا أجيال من الفلســطينيين بالمعرفة والمهارات والقيم 

د.حنان " .أفضـــــل اشـــــخاصـــــا  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

 

"إذا أنت خريج مدرســـة الفرندز، إذا  فأنت قادر على تحقيق أي 

دراسات محاضر لأستاذ ، 2002صف  –سائد عطشان  شيء."

 السلام والصراع في كلية سوارثمور

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

طوق النجاة  كنت وقتها أغرق وفجأة شعرت نفسي أجد لأنني

والســلام فكانت بيئة  مرحبة ومحبة  فأصــبحت أشــعر بالأمان

وهو شـــيء  الجميع داعما  ومشـــجعا  ليالفرندز وكان  لي في

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

 ، أستاذة ومحاضرة لغة إنجليزية في جامعة بيرزيت1973

 

"كانت الدراســـــة في مدرســـــة الفرندز لمدة أكثر من ســـــت 

ســـــنوات، تجربة مميزة. بالإضـــــافة الى كونها مدرســـــة قوية 

على صــعيد فني وموســيقي.  أكاديميا ، ســمحت لي بالتطور

أتذكر أن محمود عمرة، مدير المدرســة في حينه، كان يســمح 

الفــارغــة للتمرن على  صـــــفوفبــاســـــتخــدام 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 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز

 

"كنا على علم في وقت دراســــتنا في المدرســــة بأن ما يقدم 

لنا أكاديميا  هو الأفضل على صعيد فلسطين، والذي أثر عل 

حياتنا بشــــكل عام وعلى حياتنا المهنية بشــــكل خاص."رمزي 

مصـــــمم المجوهرات الفلســـــطيني ، 2001صـــــف  –عويس 

 رمزي وصاحب معرض مجوهرات

 مدرســة الفرندز وشــجعت فقط، عشــرة الســادســة في كنت"

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

ية لحظة لآخرين أن لي وأظهرت ثقتي عززت محور  يؤمنون ا

 وأنا. ما يوما   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 دورا  مهما   في 

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

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

 التصوير.

 

مسترشدة  بمبادئ وقيم الكويكرز، معززة 

بتواجدها في فلسطين، معتمدة مكانتها 

على التعاون داخل المجتمع المدرسي 

والشركاء الخارجيين، توفر مدرسة الفرندز 

للأطفال والشباب يوميا  بيئة تعليمية 

صارمة ومتوازنة وشاملة لأعلى معايير 

 الجودة.

 حيا  عن الحياة نلهم طلابنا ليصبحوا مثالا  

 الروحية، وأن يبحثوا بشكل دائم عن هللا

في جميع المواقف الإنسانية. من خلال 

القيام بذلك، نرعى الثقة والفضول الفكري 

من خلال التعلم التجريبي والتطبيق 

المبتكر للمعرفة والمهارات، مما يمكّن 

طلابنا من أن يصبحوا مواطنين مستقلين 

وقابلين للتكيف ولكن مبدئيين ومسؤولين 

 اجتماعيا  وذوي عقلية دولية.

إلى أن تكون  مدرسة الفرندزتسعى 

المجتمع مؤسسة تعليمية رائدة في 

 الأساسي الحرمان أسسالفلسطيني. ت

، بهدف  1901و 1869في عامي  والثانوي

تزويد الشباب الفلسطيني ببرنامج 

 ميز يسترشد بمبادئ الكويكرز.تتعليمي م

من الأمور الحيوية والأساسية في تعليم 

تأتي من التعبير الكويكرز هي تلك التي 

 الحي عن الحياة الدينية.

يسعى التعليم المدرسي للفرندز إلى 

تشجيع البحث المستمر عن هللا  في 

جميع المواقف الإنسانية وتنمية القيم 

 الأخلاقية والروحية.

 

www.rfs.edu.ps 
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 زيارة المدير العام إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف

التقى المدير العام أدريان مودي عددا من خريجي المدرسة في نيو 

والتقى أيضا عددا  .يورك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية

من أصدقاء المدرسة وداعميها من عائلات الكويكرز في عدة ولايات 

 خلال شهر آب.

 

صورة من زيارة المدير العام لمدرسة موزس 

 براون الأمريكية التابعة للكوكيرز.

التقى المدير العام مع مديرة البرامج الدولية في 

 جمعية فرندز يونايتد ميتنغ إيدن غريس.

 طالب المدرسة األساسية خالل أول يوم دراسي.

أهلا  بكم في العام الدراسي الجديد. نحن 

متحمسون لما سيجلبه هذا العام لنا. في 

العام الماضي، احتفلنا بنتائج البكالوريا الدولية 

في تاريخ  45 كاملة القياسية وأول علامة

المدرسة. احتفلنا بعيدنا المائة والخمسين 

ر في شه خيريوسنواصل احتفالاتنا بعشاء 

ديسمبر. لقد تحقق الكثير في العام الماضي 

 ونتطلع إلى تحقيق المزيد في العام المقبل.
 

أنا أكتب هذه المقالة من الاجتماع السنوي 

جلاند في كاسلتون، فيرمونت. هذا لنيو إن

في نيو إنجلاند هذا الصيف   الاجتماع السنوي

على التوالي. كان  359هو الاجتماع السنوي 

موضوع الاجتماع هذا العام هو "إثارة الحب 

عند بعضنا البعض"، من رسالة كتبتها 

. نسمع اليوم في 1656مارجريت فيل في عام 

سافر في هذه هذه العبارة تذكيرا  بأننا لا ن

الرحلة وحدنا، لكننا بحاجة إلى بعضنا البعض 

لسماع رغبات هللا بالنسبة لنا. في رسالة 

الأصلية، تسبق هذه العبارة بولس  الرسول

النصيحة التالية: "دع الحب الخالد يبحث عنك 

... سوف يمزقك ويفتحك ...". هذه ليست 

 .رحلة سهلة ُمنحت لنا

 
كان لي الشرف بلقاء عائلة هاسي في ولاية 

ماين. تم تأسيس شركة الهاسي للحراثة في 

من ِقبل وليام هاسي، مزارع أصله  1835عام 

من شمالي بيرويك. وكانت عائلة هاسي جزءا 

من اجتماع نيو إنجلاند للكوكيرز. وترتبط 

مدرسة الفرندز رام هللا ارتباطا  وثيقا  روحيا  

وتاريخيا  باجتماع نيو إنجلاند. اليوم، بعد حوالي 

عام، وفي شمال بيرويك، إن شركة هاسي  200

للمقاعد معروفة في عالم الرياضة. وقد كان 

ة هاسي دور أساسي في شراء وتشييد لعائل

 حرم المدرسة الثانوية في البيرة.
 

عام،  200وتاريخيا  باجتماع نيو إنجلاند. اليوم، بعد حوالي 

وفي شمال بيرويك، إن شركة هاسي للمقاعد معروفة 

في عالم الرياضة. وقد كان لعائلة هاسي دور أساسي في 

 ييد حرم المدرسة الثانوية في البيرة.شراء وتش

 
تقع مدرسة الفرندز في منطقة صعبة. توفر الفرندز 

 انهإ -تعليما  لا مثيل له في فلسطين. إنها أيضا  ملجأ 

وتمنح الفرصة لأطفالنا للتفاعل في  منعشةخضراء و

أمان نوفره نحن لهم. إن ارتباطنا العميق بجذورنا 

تماما كما كتبت مارجريت بالكويكرز هو سبب احتفالنا. 

فيل، لقد استدعيت مهمتنا لاستفزاز بعضنا البعض 

 للحب. فلتكن هذه هي مهمتنا هذا العام.

 
 نحن مدرسة الفرندز
 نتشارك الأمل          نحقق الأحلام    ندرك الاحتمالات

 

طالب وطالبة أربعة أسابيع من  210أمضى 

النشاطات المبهجة والتعلم النقدي في الأكاديمية 

الصيفية السادسة "أنا أعرف..أنا أقدر"، فشملت 

الطلاب من الصف التمهيدي وحتى الصف الخامس. 

موظفين  وجهت البرامج المجتمعة والمجهزة مع

لى التفكير النقدي حول إمحليين ودوليين، الطلاب 

الهوية، والمجتمع، والوطن من خلال مطالعة أدب 

الأطفال باللغة الإنجليزية. قرأ الطلاب "أسرار ستي" 

من تأليف الكاتبة الأمريكية الفلسطينية نعومي 

شهاب ناي. كانت نعومي شهاب ناي وشقيقها من 

الطلاب في مدرسة الفرندز في أواخر الستينيات. 

ع يديو مفي مكالمة ف رشدونشارك الطلاب والمكما 

الموجودة حاليا  في سان أنطونيو، تكساس المؤلفة 

 عرالشفي الولايات المتحدة الأمريكية. قرأ الطلاب 

 أت هي لهم مقاطع  منالأصلي للمؤلفة بينما قر 

 

شهاب ناي للطلاب من "أسرار ستي". وحظي  

الطلاب بفرصة لطرح الأسئلة على المؤلفة والنقاش 

 .معها
اديمية، شارك الطلاب بالإضافة الى النشاطات الأك

مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية بما في ذلك ألعاب  في

الكرة، وكرة القدم، وكرة السلة، والرسم، والكاريوكي، 
والزومبا والتصوير الفوتوغرافي. تعرف الطالب، في فصل 
التصوير الفوتوغرافي، على إرشادات حول أخذ "صور 

 للون واإلضاءة. تعلمشخصية" جيدة والتكوين والبورتريه وا
الطالب في الرسم كيفية مزج اللون وتوضيح التفاصيل 
الصغيرة مثل بذور البطيخ أو أوراق األناناس. تسعى األكاديمية 
الصيفية لتوفير مجموعة واسعة من الخبرة التعليمية التي تعتمد 

 .على مواهب األطفال الفنية، والجسدية، واألكاديمية
ية، ألول مرة، بالتنسيق مع "الهدف قامت األكاديمية الصيف

الذهبي" لتوفير يوم من األنشطة الترفيهية. استمتع كل من 
األهالي والطالب في هذا اليوم الترفيهي، بناًء على تعليقاتهم، 
بهذا الحدث الذي ال ُينسى. يهدف الموظفون كل عام إلى تحسين 

دأنا بما تقدمه األكاديمية الصيفية ونحن اآلن مشغولين اآلن و
 !2020في التحضير لصيف 

 تشكراً، موهي
 

 ."أسرار ستي". وحظي الطلاب بفرصة لطرح الأسئلة على المؤلفة والنقاش معها كتابها
ضافة  شطة الترفيهية بما في ذلك إبالإ سعة من الأن شارك الطلاب في مجموعة وا شاطات الأكاديمية،  قات المسابلى الن

وغرافي. تعرف الطلاب، في فصــل كرة القدم، وكرة الســلة، والرســم، والكاريوكي، والزومبا والتصــوير الفوتمنها ، الرياضــية

شخصية" جيدة والتكوين والبورتريه واللون والإضاءة. تعلم الطلاب  التصوير الفوتوغرافي، على إرشادات حول أخذ "صور 

في الرســم كيفية مزج اللون وتوضــيح التفاصــيل الصــغيرة مثل بذور البطيخ أو أوراق الأناناس. تســعى الأكاديمية الصــيفية 

 .التعليمية التي تعتمد على مواهب الأطفال الفنية، والجسدية، والأكاديمية اتواسعة من الخبر  لتوفير مجموعة
قامت الأكاديمية الصــيفية، لأول مرة، بالتنســيق مع "الهدف الذهبي" لتوفير يوم من الأنشــطة الترفيهية. اســتمتع كل كما 

ام كل ع رشــــدونهذا الحدث الذي لا ُينســــى. يهدف الممن الأهالي والطلاب في هذا اليوم الترفيهي، بناء  على تعليقاتهم، ب

 *!2020 عام الآن وبدأنا في التحضير لصيف وناديمية الصيفية ونحن الآن مشغولإلى تحسين ما تقدمه الأك
 

ومدير التنمية في مدرسة الفرندز  عامالير مدال التقى

.أندي ألبرتيني مع عائلة هاسي في ولاية ماين  
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 العودة إلى المدرسة

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( 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

 د الهاديسمير عب –لقاء مع الخريجين 

 المدرسة تقويم 

 

آب 27  

 استحقاق دفعة القسط )الخطة ب، ج(

 

آب 31  

 إجازة رأس السنة الهجرية 

 

أيلول 12  

المدرسة الأساسية –حفلة العودة الى المدرسة   

 

أيلول  14  

المدرسة  –حفل إنارة شعلة العودة إلى المدرسة 

 الثانوية

 

أيلول 22  

ج(فعة القسط )الخطة استحقاق د  

 

تشرين أول  5  

نصف يوم دوام لطلاب  – ورشة تطوير للأساتذة

.المدرسة الأساسية  

  

 

 

 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 تواريخ مهمة قادمة:

تبدددأ اللقدداءال والاجتماعددال مددع          .

كددددريس بمجددددرد عددددودة الطلدددداب الددددى 

 المدرسة وبدأ العام الجديد

مددن  هددذا النمددو جالرجدداء تعب ددة         -

 .أجل تحديد موعد اجتماع

كل الاجتماعدال الرسدمية يجدن أن       -

تكون خلال حصص الفراغ أو تم تحديدها 

دقيقدة  45كل مسبق أثناء الحصدص )بش

 الى ساعة(

يددتم حجددل اللقدداء خلددال الاسددتراحال  لددا -

 .بشكل مسبق

 

الددأول الموعددد النهددا ي   آب: 20         .

تداريخ  -لكافة الطلداب  للإرشاد الجامعي

تسليم مسودة قا مدة الجامعدال الدأولى 

 .لجميع طلاب الصف الثاني عشر 

 

الموعددد النهددا ي  كددانون أول: 15         .

كليددة  -لتقددديم طلبددال الجامعددال الددأول 

الطن في المملكة المتحددة، وأكسدفورد 

 .وكامبريدج

إ ا كنددت تنددوي التقددديم لهددذا الجامعددال 

بهذا الموعد، الرجاء التواصل مدع كدريس 

بأسددرع وقددت ممكدددن مددن خلددال البريدددد 

 .الالكتروني

 

 نشاطال:

حقاً(: التقدديم أيلول )سيتم الإعلان عنه لا

 .الى ورشة عمل الولايال المتحدة

أيلول )سيتم الإعلان عنه لاحقاً(: التقدديم 

إلى ورشة عمل المملكة المتحدة / كندا 

 ./ أوروبا

 

 المصادر:

دليدددل الكليدددال الإرشدددادي لعدددام          .

دليدددددل الكليدددددال : يحتدددددوي 2020 \2019

كل ما تحتاج إلدى معرفتده مدن  الإرشادي

للجامعددددال ولددددا تن دددد   أجددددل التقددددديم

بإمكددددانكم اسددددتخدام مكتددددن الإرشدددداد 

 الجامعي!

 

 مسددودة أولددى لقا مددة الجامعددال         .

)تحضددير قددا متكم مددن خلددال نسددخ هددذا 

 النمو ج(

تواصددلوا مددع كددريس مددن خلددال:          .

cakel@rfs.edu.ps 

 

الهدايا  احصلوا على

التذكارية الجديدة 

الخاصة بذكرى 

من عاما  150ال

متجر الهدايا 

التذكارية في 

 المدرسة الثانوية!
 
 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

 عبر هذابنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

وعندددما سددألنا سددمير عددن تجربتدده فددي المدرسددة ومدددى 

 كنا:تأثيرها على حياته، شار 

"إلددى جانددن الفا دددة الأكاديميددة فددي المدرسددة، علمتنددا 

البي ددة الاجتماعيددة فددي مدرسددة الفرندددز احتددرام النظددام 

 والانضباط لمدى الحياة."

أنهى سمير مقابلته مع صحيفتنا ببضع الكلمال عن دور 

 مدرسة الفرندز في حياته:

"حتددى يومنددا هددذا تددرثر المدرسددة علددى تفاصدديل حيدداتي، 

مختلفددة. زرعددت المدرسددة العديددد مددن صددفاتنا بتجاربهددا ال

الشخصدددية، الندددي مازلندددا نمتلكهدددا، تعلمندددا الانضدددباط، 

والمسدداواة، والددالتلام والتفدداني فددي دراسددتنا ولكددن مددع 

الاهتمام الكامل لصحتنا الجسدية. نحتت مدرسة الفرندز 

 شخصيتي في العديد من النواحي."

 

فالندا فدي مدرسدة ليس ككل الأمنيال أن تفتتح عاماً دراسيّاً جديدداً، تأمدل.. ترجدو.. تددعو.. لكدن: ببسدمِة أط

"، وبالعمل الدؤوب والمثابرة سنبقى نبراساً يحمي حق نفلسطي"الفرندز، وحلم الحرية في وطٍن لنا اسمه 

  العلم وحق أطفالنا.
  

لهذا، فقد سعينا بِجد و كرسنا كل همنا كي نستقبل العام الدراسي الجديد بجهوزية وكدد وعليمدة لدا تمدل، 

إتاحة المجال لطاقم المدرسة الذي تم تمكينه من الالتحاق بددورال داخليدة فبدايًة كان العمل على توفير و 

(، و لك لتأهيل  PYPوأخرى خارجية، و لك بما يتماش  مع التطور الحاصل في برنامج السنوال الابتدا ية )

ا مجتمع المدرسة وتمكينه ليتماش  ويواكن تباعاً التعديلال والتطورال التدي تعتمددها منظمدة البكالوريد

  الدولية في برامجها.
  

إلى جانن  لك، سعت المدرسة هذا العام لاستقطاب ف ال المجتمع المحلي بشتى أطيافه، بدأن مدمت 

معظمهدم فدي الصدف التمهيددي، و لدك لتضدمن لمجتمعندا   إلى أعداد طلابها م دة وعشدرة طلداب جددد،

 .وأنشطتهاوترهل له أكبر عدد ممكن من الأفراد، للاستفادة من برامج المدرسة 
  

إمافًة إلى استمرار المدرسة في نهجها الدا م فدي العمدل علدى الحفداى علدى مدرسدتنا كمدرسدة صدحية 

وصديقة للبي دة، لدا سديما وأن عندوان القدرن الحدادي والعشدرين يرتكدل علدى البي دة بشدتى مكوناتهدا، كونهدا 

 .العنوان الأكبر والأكثر تحدياً في الفترة القادمة
  

ولعل نقطة الارتكاز الأولى للعام الدراسي هذا، السير معاً لتستمر المدرسة في تقديم مسيرتها التعليميدة 

والتربوية، بتعاون تام بين أفرادها كافًة، للوصدول إلدى أهددال المدرسدة ورسدالتها مدع نهايدة العدام، لنكدون 

ر مدن جددرانها المحصدنة بجددارة وانتمداء آخر من بنيان هدذا الردرح العريدق، وثبتندا جدداراً آخد رفعنا مدماكاً 

 *.أفرادها
 

 

، عضدو مجلدس الأمنداء 1959لقا نا هذا الشهر مع خريج صدف 

في جامعة بيرزيت ونا ن ر يس مجلدس إدارة شدركة الخطيدن 

 والعلمي للمقاولال السابق، الأستا  سمير عبد الهادي.

من مدرسة الفرنددز الجامعدة الأمريكيدة ارتاد سمير بعد التخرج 

فددي بيددرول، وحصددل علددى درجددة البكددالوريوس فددي الهندسددة 

المدنية. انتقل في مرحلة لاحقدة الدى دبدي، حيدل عمدل لدأكثر 

في مجال المقاولال، وعمل في واحدة مدن أكبدر  اعام 40من 

عشر شركال في منطقة الشدرق الأوسدط "الخطيدن والعلمدي 

على عشرال المشاريع الضخمة فدي  للمقاولال"، عمل خلالها

 المنطقة. يستقر عبد الهادي الآن في الأردن.

كان لصحيفتنا شرل مقابلة عبد الهادي خلدال عطلدة الصديف، 

وخلالها عبر عن آثر مدرسة الفرندز المميل على حياته العلمية، 

 والأكاديمية، والاجتماعية وحتى على صعيد الصحة البدنية.

 ليكمل:

الأشددياء التددي تعلمناهددا والتجددارب التددي عشددناها فددي "أثددرل 

مدرسة الفرندز علدى حياتندا علدى المددى الطويدل، تعلمندا مدن 

خلال النشاطال التي قمنا بها ومن خلدال المهدام التدي وكلدت 

لنا على أساس المساواة، بغد  النظدر عدن خلفياتندا. لدم تكدن 

ولدا لتشعر بالفرق في المدرسدة بدين ابدن وزيدر او ابدن محداف  

ابدددن عامدددل، كندددا كلندددا متسددداويين، كدددان عليندددا جميعددداً مهدددام  

التنظيف واللراعة وكان علينا تقديم الخدمة بأنواعها في قاعدة 

 الطعام."

وعندما سألنا سدمير عدن تجربتده فدي المدرسدة ومددى تأثيرهدا 

 على حياته، شاركنا:

"إلددى جانددن الفا دددة الأكاديميددة فددي المدرسددة، علمتنددا البي ددة 

عيددة فددي مدرسددة الفرندددز احتددرام النظددام والانضددباط الاجتما

 لمدى الحياة."

أنهددى سددمير مقابلتدده مددع صددحيفتنا ببضددع الكلمددال عددن دور 

 مدرسة الفرندز في حياته:

"حتى يومنا هذا ترثر المدرسة على تفاصديل حيداتي، بتجاربهدا 

المختلفة. زرعت المدرسة العديد من صفاتنا الشخصدية، الندي 

تعلمنا الانضباط، والمساواة، والالتلام والتفاني  مازلنا نمتلكها،

ولكددن مددع الاهتمددام الكامددل لصددحتنا الجسدددية. فددي دراسددتنا 

 المدرسة الثانويةأهلا بكم في 
 الثانويةمديرة المدرسة  – ريام كفري

 أهلاً بكم في لعام الدراسي الجديد!
نأمل أن يمتلئ هذا العام بالإنجازال التي يحققها مجتمعنا في المدرسة الثانوية. مع بداية الأسبوع الأول من 

المدرسة، خذ الوقت الكافي لتحديد هدل أو هدفين ترغن في تحقيقها هذا العام. قد ترغن في القيام بذلك كفرد، 

د من أنه هدل محدد وقابل للقياس ويمكن تحقيقه و و تأك  أو مع عا لتك في المنلل. لجعل هدفك قابلاً للتحقيق

 علاقة، بالإمافة يمكن تحقيقه في وقت منطقي.

 
سول أشارككم الهدل الذي حددته لنف ي كقا دة للمدرسة وهو: تحسين القيادة التعليمية في المدرسة. الهدل 

لذين يعملون على أسالين التدريس محدد، حيل تشير القيادة التعليمية إلى الوقت الذي تقضيه مع المعلمين ا

الخاصة بهم، وأسالين التعلم، ومراقبة كيفية تعلم الطلاب المختلفين بحيل يتم تلبية الاحتياجال المختلفة بشكل 

مختلف ... إلخ. سأقوم بقياس هذا من خلال زيارة الفصول الدراسية، وجمع آراء الطلاب والمدرسين على مدار 

مارسال التعليمية المحسنة كعملية شاملة )إنها الرحلة التي تهم حًقا(. هذا أمر مهم، لأنه العام، والاطلاع على الم

دعونا نواجه الأمر، لا يمكن أن تتطور المدرسة دون دعم قلن ما تفعله وهو التعليم، وسيتم توقيت هذا الهدل مع 

 العديد من المراحل والإنجازال التي يجن الوصول إليها على مدار العام.
وقم  kafri@rfs.edu.psهدفك من خلال ارساله الى   إ اً، هذا هو هدفي لهذا العام، ما هو هدفك؟ شاركني

 *بليارتي في مكتبي لمناقشته.
 

 كتاب هذا الشهر في مكتبة المدرسة الأساسسية

مع بداية العام الدراسي يتعرل الطلاب على بع  القواعد أو الطرق 

 لفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة لتحقيق العدل للجميع.

من خلال سلسلة "المواطنة" يتعرل الطلاب على القيم التي تجسد 

 مفهوم المواطن الصالح.

في هذا الكتاب "كيف تتبع القواعد" يتعرض الطالن  لمواقف مختلفة 

تشرح كيفية اتباع القواعد. يتم استخدام الرسوم المرحة والجذابة لتعليل 

 هذا المفاهيم.

 

 نادين الحاج عبد -

 التواصلمكتن  –لمى مرة 

  طالب بالمدرسة، والصورة إلى اليسارصورة سمير عبد الهادي وهو 
.هي صورة حالية. نشكر سمير عبد الهادي لتوفيره الصور  
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