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F O U N D A T I O N  

 عام جديد وطلبات جديدة للقبول

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 رسالة المدير العام .١

 لقاء مع الخريجين .٢

 للسنوات الأساسية؟ ما هو برنامج البكالوريا الدولية .٣

  زاوية مكتبة المدرسة الأساسية .٤

 :الشهر هذا عدد في

زيتون  عصر ال

 تاريخ مدرستنا
 

 

1985 

 .تم تأسيس مجلس الأمناء

 

1987 

خلاا ل الاا نت ااارااااااة اااامر ال لاا   ال رم 

ظااهرات تالالمادرياااااا للمفااااااار اة    

السااااالمية ااتجاجا علض الوراااااع الراهن. 

  %45انخ ضت نسبة التسجيل بنسبة 

 

ل اتل ل خل ل هذه ال ترة،   أالقت قوات ا

الإياااياييل  المداري    رام ا بالقوة ، 

ثم ساامل ل ا تدريجياب باعامة العمل لبضااع 

، خل ل هذا الوقت ساعات  قط    اليوم.

ت ا من ممتلكا ضباعت المدرسااااااة البع

 لد ع رواتب المعلمين.

 

يتم  رض الااإقااامااات الجبريااة ومنع    ااا 

التجول بفاااااكل مكما.  ما  ا  السااااا ر 

 ممنوعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

يوم بدل   60انت ض الدوام الدرايااا با مال 

مان  واتض  165من  بدأب من  انو  ال يوم 

ازيرا . ونتيجة لإال ق المدرسااة، أشنفاا ت 

  .مداري بيتية  بديل

أساسات المدرساة الفابكة التعليمية وهو 

ت الا مع النقابات الت  تممل المنظمات 

العامة والخاصااااة اير ال كومية والأونروا، 

عملاات هااذه الفااااابكااة علض  نتااا  موام 

   .*المنزلتعليمية للتعليم 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير مايرة الإمارة المالية  –بقلم نا ز الكون  

 والموارم البشيية

موروع هذا العدم من عصي الزيتو  هو العناية 

و الأ مر مل يمة، لأ  البي ية. هذا الموروع ه

العناية البي ية ه  واادة من قيم الكويكرز. ما ه  

العناية البي ية؟  ن ا رعاية الأرض وسكان ا. ن ن 

نؤمن بأ  ا قد أع انا  ل ال دايا وأن ا من 

مسؤوليتنا استخدام هذه ال دايا ب كمة. بالنسبة 

لل رندز،  ا  هذه ال دايا ل  تفمل  قط مواهبنا 

يضاب ممتلكاتنا وبي تنا ال بيعية. هذه ال دايا ولكن أ

ليست لنا وادنا، والقيامة الجيدة تعن  ال هتمام 

بما تم من ه، ليس  قط لأن سنا، بل للأشخاص من 

اولنا وللأجيال القاممة  ذلك. ن ن م تمو     

ال رندز بال  اظ علض ال اقة و عامة التدوير وال د 

ية ب الخل يا الضويمن الن ايات. نقوم االيٌا بتر ي

لمبانينا ليس  قط لتخ يض تكاليا ال اقة لدينا 

ولكن لأننا ن تم بالبي ة أيضاب. لدينا مجموعة بي ية 

   ارم المدرسة ال بتدايية ونوشك علض  طل ق 

برنامج اديقة عضوية    ارم المدرسة المانوية، 

ليفمل جميع طل بنا. ن ن ن  ظ مياهنا الممينة. 

م بالنظام البي    لض السع  لل د يد عنا ال هتما

من است ل  نا الفخصا.    سياقنا هنا، ن كر الآ  

    ال دية الت  ه  مدرسة ال رندز.

لمدرستنا  150بينما نقتر  من ال ات ال باليوبيل الا 

الت  تستند علض قيم الكويكرز، يتم تذ يرنا بأهمية 

رسالتنا وقيامتنا. يجب أ  تستند ال ريقة الت  

ل ب ا، و ي ية عيفنا  مجتمع، و يا نتخذ نعم

القرارات و يا نتواصل، علض تلك القيم 

والف امات الت  ش دت  نفاء ال رندز    عام 

. لذلك  ل عمل نقوم به، و ل قرار نتخذه، 1869

و ل سياسة  ن ورها، و ل  جراء نقوم به يجب أ  

يجسد قيم ال رندز ورما  أ  التعليم القايم علض 

ويكرز متو ر للأجيال القاممة من مبامئ الك

 الأط ال ال لس ينيين.

 

 امريا  مومي

 المدير العام

 

 مكتب التواصل وعل قات الخريجين – لمض مرة

 2020/ 2019 العام  24  لعددا
 نجاح مَسلم –لقاء مع الخريجين 

(، Levantinian، مؤسَسةب مشيوع المشيق )2006لقاينا هذا الف ر مع خريجة صا 

شي ة تجارية  لكترونية متخصصة    ال ن والرسم والأزياء والت ريز، متأثرة 

 . مينا مص ربالتراث ال لس ين  وتراث من قة المشيق، 

ا تت ت مينا بعد التخر  متجراب للبيع بالتجزية    رام ا. عملت علض ذلك     

تو      اامث مع زوج ا الذي  ا  أيضاب شييك ا، لكنه  2015-2012ال ترة بين 

م اجئ، مما م ع ا  لض  جراء تغييرات جذرية    ايات ا. أالقت مينا بعدال امثة 

 .جزءها من العمل، وانتقلت  لض الول يات المت دة

"م عتن  الخسارة  لض متابعة شغ   بال ن مرة أخرى.  نت أب ث بفكل يايس 

اية أثناء عمل عن ارض وأي شعور بالإثارة، لذلك بدأت    الرسم علض هي ة هو

 وظي ة بدوام  امل    منظمة اير رب ية."

 

مينا اليوم تعمل    مجال ال ن و مارة الأعمال، ايث أسست مشيوع ا الخاص.  

تعمل مينا علض خلق الق ع ال نية ممل اللواات الزيتية، تر ز علض اللواة 

لدية. جالتصويرية والرسمية، و ذلك  ن المورة ممل الدنيم الملو  والمل بس ال

 ما أن ا تدعم النساء ال لس ينيات من خل ل استيرام منتجات الت ريز. يتضمن 

المتجر الإلكترون  قمصا  م بوعة بتصميمات ا الخاصة. لقد بدأت  شي ة بيع 

بالتجزية ولكن بعد  ترة وجيزة  انت تعكس شغ  ا بال ن ومنصة للعر     

 خاصة ب ريقة  نية. جميع أن اء العالم الذين ي بو  تمميل جذورهم،

 

 شار تنا مينا تجربت ا   البة    مدرسة ال رندز:

"لقد  انت تجربت     مدرسة ال رندز مذهلة بدو  مبالغة. شكلت تجربت  

معظم شخصيت  وأمر ت بعد التخر  أ  التعليم الذي تلقيته هناك،    رأي   

دام و ب ضل  عأ ضل من التعليم الذي اصلت عليه    الجامعة. والشاء الجيد ه

السيد مو  هتفيسو ،  قد تلقيت تعليماب جيداب وأقمت عل قات قوية تستمر لمدى 

 ال ياة مع زمل ي  وأصدقاي ، والعديد من م هم أ ضل أصدقاي  اتض هذا يوم."

 

عندما سش لت مينا عن أ مر ما استمتعت به    مجتمع المدرسة وتأثيرها علض 

 ايات ا العملية:

 رندز ببي ة  ريدة من نوع ا،     تفجع علض ت رم ال ل   "تتمتع مدرسة ال

وتميزهم؛ أ  يكو  ل م آراي م وأ كارهم وشخصيت م. شعرت أنن   نت أنا 

ن سا واستمتعت بأن   نت    المدرسة المانوية. لم أختبر التنمر أو أش دها 

ول ق ميراب، علض عكس المداري السابقة الأخرى الت  ارتدت ا. لذلك، يمكنن  ال

    ون  طالبة    مدرسة ل رندز جعلن  الفخص البالغ الواثق الذي  نت بعد 

التخر . لقد  نت أؤمن بأال م  وأؤمن بدراسة ال ن، ولم أشعر أبداب أ  المدرسة 

 أجبرتن  علض ال لتزام بمعايير ثقا ية م دمة. 

أن ت مينا لقاي ا مع ص ي تنا    بعض الكلمات لخريجين المدرسة 

 بلين:المستق

"نصي ت  ه  ببساطة متابعة شغ ك وادسك. هذا الفعور الغريزي ليس 

موجومبا عن طريق الصد ة ول  يكذ . طالما ان ر نا عن شغ نا وهد ن ، باتباع 

المعايير والقواعد والتوقعات من الآخرين،  اننا    ن اية الم اف ننسى ما ن ب 

ا وما نقدره. لذلك ،     مير من  الأايا  ، ينت   بنا الأمر  لض القيام  عله اقب

بنصا وظي ة بدل ب من  تقان ا، وم اربة القلق وال  ت ا   بالغين والتفكيك    

واقعنا. السع  لت قيق أال مك أمر م م ، و ذلك امتل ك ال نضباط والممابرة 

لتصبل مميزاب    ما ت عله.  كر    ن سك    هذا العالم  فخص موجوم هنا 

خدمة والقيمة، لإ امة العالم ليس  قط لل ست امة منه. من الم م لإرا ة ال

للغاية أ  تتذ ر مايمبا أنه ل  بأي بال فل ، لكن ل  تقلع عن القناعة، من خل ل 

 الإقل ع أعن  علض ن سك وأهدا ك ول  أقصد ترك وظي ة. "*

 

 

بتاادريااب القااامة المتميزين ذوي  تقم ماادرسااااااة ال رناادزلم "

المكانة الوطنية والعالمية   ساااااب، بل الأهم من ذلك أن م 

قد زوموا أجيال من ال لساا ينيين بالمعر ة والم ارات والقيم 

م.انا  " .أ ضااااال اشاااااخاصااااااب الت  تمكن م من أ  يصاااااب وا 

 ة  لس ينيةوباام ةناش و  ةمشيع، 1964صا  –عشياوي 

 

فاري التعليم   ال رندزالظام مدرسة نمن ن  " ست ي قووال 

عد لأ و  مسااااات كل ال رصااااااة  قديمجي بفااااا بات  د للت لل ل

 م ندي برمجيات   ، 2009صا  –ساهر أاول  ."الجامعية

 مايكروسو ت شي ة

 

" ذا أنت خريج مدرساااة ال رندز،  ذاب  أنت قامر علض ت قيق أي 

دراسات م اضي لأستاذ ، 2002صا  –سايد ع فا   شاء."

 والصياع     لية سوارثمورالسل م 

   ايات ، انا ل  أمدح المدرسة، بل  لقد شكلت نق ة ت ول"

طوق النجاة   نت وقت ا أارق و جأة شعرت ن سا أجد لأنن 

والساال م  كانت بي ةب مرابة وم بة   أصااب ت أشااعر بالأما 

وهو شااااء  ال رندز و ا  الجميع ماعماب ومفاااجعاب ل  ل    

صاااااا  –م. و اء مرويش ."اينه   لم أ ن قد اعتدت عليه 

 ، أستاذة وم اضية لغة  نجليزية    جامعة بيرزيت1973

 

" انت الدراساااااة    مدرساااااة ال رندز لمدة أ مر من سااااات 

سااااانوات، تجربة مميزة. بالإراااااا ة الض  ون ا مدرساااااة قوية 

أ اميمياب، ساام ت ل  بالت ور علض صااعيد  ن  وموساايق . 

سااة    اينه،  ا  يساامل أتذ ر أ  م موم عمرة، مدير المدر 

ال اااراااة للتمر  علض  صااااا وفباااساااااتخاادام  ااادى ال ل 

. م عن  هااذا المق وعااات الموسااااايقيااة،    أوقااات  راا 

النوع من المقة  لض العمل بجد و مراك أ  الموسااااايقض ه  

يد القيام به." ، مغنية 2014صاااااا  –ناي براوث   اقا ما أر

 ومل نة وعاز ة ناي

 

ن زارو، يج مس الأخل ق مع اصااااص"ل  أساااات يع أ  أنسااااى 

 عامللقاعدة الذهبية؛ ا ميه   ايث علمتنا ما  انت تسااااا

وم ، واتض اليب ا الناي بال ريقة الت  تريد ل م أ  يعاملوك

، 1991صاااااا  –عنا  براوتس " .آخذ هذا    عين ال عتبار أنا 

 أستاذ  يزياء    مدرسة ال رندز

 

  ما يقدم " نا علض علم    وقت مراسااااتنا    المدرسااااة بأ

لنا أ اميمياب هو الأ ضل علض صعيد  لس ين، والذي أثر عل 

اياتنا بفااااكل عام وعلض اياتنا الم نية بفااااكل خاص."رمزي 

مصااااامم المجوهرات ال لسااااا ين  ، 2001صاااااا  –عويس 

 وصااب معرض مجوهرات رمزي

 مدرسااة ال رندز وشااجعت  قط، عشااية السااامسااة     نت"

تا     رابت  ياء عرض  ن لأز ية ل ية التراث  انت . ال لسااااا ين

ية ل ظة لآخرين أ  ل  وأظ رت ثقت  عززت م ور  يؤمنو  ا

 وأنا. ما يوماب  أزياء مصااامم لأصااابل المألوف اير شاااغ     

 والت لعااات ال موح هااذه لمماال الماادرساااااااة لاادعم ممتن

، مصاامم 1994صااا  –رام  قفااوع عند طل ب ا."  المتنوعة

 أزياء عالم 

 

   ارم المدرسااااااة موراب م ماب     "لعبت الموارم المتو رة 

صااااانع ماااا بااادأ   واياااة لااادي وت ول الاااآ  ليكو  م ناااة: 

 نا  ويعمل    مجال ، 2013صا  –جوزيا ميبر التصوير."

 التصوير.

 

  2019الصي ية  I Know I Canأ اميميات 

www.rfs.edu.ps 

 مدرسة الفرندز 

 والبكالوريا الدولية

نبدأ    مدرسااااة ال رندز مع بداية العام 

بة الجدم،  ية قبول ال ل الجديد،    عمل

وه  عمليااة طويلااة وتساااااتغرق عاادة 

من  ا بير  اأش ر، والت  نتلقض خل ل ا عدم

عااادم أ بر بكمير من قااادرة  –ال لباااات 

 استيعا  المدرسة. 

يأمل أولياء الأمور    تساااااجيل أبناي م 

   مدرسة ال رندز، وه  المدرسة الت  

 تقدم مستوى أ اميم  عال  الجومة. 

 

مدرسااتنا ه  الوايدة الت  تقدم برنامج 

: لااا ثبكاااالورياااا الااادولياااة بمراالاااه المال

سااااا ض والمانوية، والمرالة ال بتدايية وال

 .وهو برنامج يعتبر صعب ولكنه شامل

                                                                 

 أمريا  مومي

 مدير عام مدرسة ال رندز

، أصاااااب ت مدرساااااة ال رندز 1999عام    

معتمدة لتقدم برنامج البكالوريا الدولية من 

، لتمنل منظماااة البكاااالورياااا الااادولياااةِقبااال 

ة مبلوما المرالال ل       لساا ين برنامج 

 لأول مرة. المانوية

 

اليوم، بعااد أ  اصااااالاات الماادرسااااااة علض 

الترخيص من منظمااة البكااالوريااا الاادوليااة 

قدم  ل من  يا للسااااانوات لت كالور برنامج الب

، لصاااا وف 2012   عام  (MYP)الوساااا ض 

وبرنامج البكالوريا الساااااامي اتض العاشاااااي، 

، 2018   عام  (PYP)للسااانوات الأسااااساااية 

لصااا وف الروراااة اتض الخامس، أصاااب ت 

عرف   مدرساااااة عالمية مدرساااااة ال رندز تش

 ا الدولية.للبكالوري

 

 

 و  الماية،  - 2006لقاينا هذا الفااا ر مع خريجة صاااا 

مقدمة وم ررة أخبار وبرامج    شااابكة أجيال الإذاعية، 

منظمة توساااتماساااترز العالمية لتعليم  ن وعضاااو    

 ، نجاح مسلم. الخ ابة والقيامة

 

عاماب،  تعمل نجاح    اقل الصااااا ا ة منذ اثن  عشاااااي

واصااااالت مؤخراب علض المرتبة الأولض علض المساااااتوى 

العرب  عن  يلم ا "أال م م اقيقة"    النسخة المانية 

ادة"، الت  أطلقت ا  قة الوا لدقي قة " يلم ا من مساااااااب

مؤسااسااة سااوا ت ت عنوا  "متساااوو  رام ال ختل ف"، 

 والذي يتناول اق ط ل التواد بالتعليم. 

 

شو شات الخامس شار ت نجاح    م رجا   سينما  –ا

المرأة، وم رجا   ينا لمناساابة اليوم العالم  للتضااامن 

مع  لساااا ين، ب يلمين من  خراج ا " القدي بالألوا "، 

"اسااااابة بلدنا" لتساااااليط الضاااااوء علض ال ياة اليومية 

 والت ديات الت  تواجه ال لس ينيين.

 

عبرت نجاح خل ل لقاينا عن أثر مدرساااااة ال رندز المميز  

 يات ا العلمية، والأ اميمية، وال جتماعية:علض ا

"تجربت  بمدرسااااة ال رندز  انت جميلة ا تساااابت  ي ا 

عدة صاااااداقات من ا مساااااتمر اتض اليوم مع زمل ي  

بالصا ومعلمين تر وا بصمة    ايات  وأخص بالذ ر 

أساااتاذ عمر عسااااف وم مد اباي وأساااتاذ لؤي عوام 

درسااة بالإرااا ة للأسااتاذ مو  هتفااسااو ،  ما عززت م

ال رندز لدي  م اهيم التعاو  والع اء وتقبل الآخر، ما 

 ساهم بصقل شخصيت  لأصبل ما أنا عليه اليوم."

 

بالإراااا ة لعمل ا  مقدمة وم ررة أخبار تم تعيين نجاح 

الت   العالمية TEDX باللجنة ال عل مية المنظمة لمنصة

  كار الت  تست ق النشي    المجال ت ألت تم با

 

 المختل ة من ا التقنية والتصميم والتر يه والمعر ة.

 وعندما سألنا نجاح عن طمواات ا، قالت:

وعليه أطمل بأ  أنقل ولو جزء بسااااايط من خبرت     "

لإعل م  ل ل   المداري من خل ل تمكين م  المجال ا

قاء وت وير من أموات الخ  لإل مام الجم ور و ن ا بة أ ا

 وتعزيز القيامة لدي م عبر خ وات عملية."

 

مات  نا ببضاااااع الكل جاح مقابلت ا مع صااااا ي ت أن ت ن

 :لخريج  المستقبل

نجاز ما هو  ل  بداية لشاء أجمل لذا استمتعوا     ل   "

وعيفاااااوا ال ياة المدرساااااية بكل ت اصااااايل ا     با  

 *قامت ا."لرالة أخرى أنتم 

 

 كار الت  تساااات ق النشااااي    المجال ت ألت تم با

المختل اااة من اااا التقنياااة والتصاااااميم والتر ياااه 

 والمعر ة.

 

 وعندما سألنا نجاح عن طمواات ا، قالت:

وعليه أطمل بأ  أنقل ولو جزء بسااايط من خبرت  "

لإعل م  ل ل   المداري من خل ل     المجال ا

أموات الخ ااابااة أمااام الجم ور و ن تمكين م من 

لإلقاء وت وير وتعزيز القيامة لدي م عبر خ وات  ا

 عملية."

 

أن ت نجاح مقابلت ا مع صااا ي تنا ببضاااع الكلمات 

 :لخريج  المستقبل

لذا     ل   " ية لشااااااء أجمل  بدا ل   ما هو   نجاز 

استمتعوا وعيفوا ال ياة المدرسية بكل ت اصيل ا 

 *تم قامت ا."    با  لرالة أخرى أن

 

 ا. تقديم لمدرستنلومع ذلك،  ليس من جنا  الأ اميم  هوالسبب الوايد الذي يجذ  أولياء الأمور ل

 

يتم توجيه عملية القبول لدينا وت ديدها    مدرساااااة ال رندز من خل ل قيم الكويكرز لدينا،  ن ن 

 ملتزمو  بالف ا ية، ون ن ملتزمو  بانفاء هي ة طل بية متنوعة تعكس تاريخنا والمجتمع الأوسع. 

 

شاملة تتميز با فاء هي ة طل بية  را ة لذلك، ن ن ملتزمو  بان سين، ونبالإ سعض لمساواة بين الجن

قد ي لذين  لأط ال ا هدين لخلق  رص ل قدمه، ون ن  اتمكنوجا لذي ن ل سااااات امة من التعليم ا من ا

 ملتزمو  أمام مجتمعنا المدريا. 

 هذه ال لتزامات ه  الت  ت دم من ن ن ومن نريد أ  يكو  طل بنا. 

مجتمع مدرسااتنا وأ  يدعموا قيمنا  نتوقع من طل بنا وأولياء أمورهم أ  يكونوا أعضاااء نفاا ين   

 المبنية علض مبامئ الكويكرز.*

 

www.rfs.edu.ps
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/
http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/
https://www.ibo.org/programmes/primary-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/
https://www.toastmasters.org/
https://www.toastmasters.org/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program
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 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 :تواريخ مهمة

 آخر شباط: –منتصف كانون ثاني 

المواعيد النهائية للتقديم للجامعات 

  كنديةال

المواعيد مستمر خلال الربيع والصيف: 

النهائية للتقديم للجامعات الأوروبية 

والجامعات الأمريكية في أوروبا، 

 .المنطقة اتبالإضافة الى جامع

على الرغم من  طلبات التقديم المتأخرة:

انقضاء العديد من المواعيد النهائية 

للتقديم للجامعات، فقد يظل الطلاب 

لبات المتأخرة إلى معظم يقدمون الط

المناطق. ومع ذلك، لا توجد قواعد أو 

 .إرشادات محددة للطلبات المتأخرة

 

الارشاد الجامعي وإنجازات طلاب الصف 

 :الخريج

ه حالية اعتباراً حتى الأرقام الواردة أدنا *

كانون ثاني، ما زلنا ننتظر أن نسمع  28

ردود فعل من غالبية جامعات الولايات 

 !المتحدة والمملكة المتحدة وكندا

  42طالب(:  28القبول ) •

المساعدت المالية القابلة  •

طالب(:  12 \للاستخدام )منحة للطالب 

1,630,932$ 

 6عدد المنح "الاحتياجات الكاملة": 

ارتفع القبول في الجامعات  •

 -2017عن عام  ٪200الأوروبية بأكثر من 

2018 

o  جامعتين طب، ثلاث جامعات

 إدارة أعمال وقانون، جامعتين هندسة

o  متوسط تكلفة التعليم

أقل  ٪17بنسبة  الجامعي في الجامعات

 عن السنوات السابقة

 

 إرشادات عامة

 نشاطات قادمة

o شباط 7 –زيارة جامعة ماك لبستير 

o معرض الجامعات الفلسطينية: شباط

 )سيتم الإعلان عنه لاحقاً(

o زيارة جامعة جيكوب الالمانية: شباط

 )سيتم الإعلان عنه لاحقاً(

ل لحادي عشر: بداية من شباط، كالصف ا

طلااااب الصاااف الحاااادي عشااار مااادعون 

، لترتيب اجتماع إرشادي أولاي ماع كاريس

. دأو في عملية الإرشاد الجامعيحتى يب  

 

تواصااالوا ماااع كاااريس مااان خلاااال:          .

cakel@rfs.edu.ps 

 

شاايكا شاايكا بااوم بااوم" هااو الكتاااب الااأمريكي الااأكثر مبيعاااً "

وجااون آرشااامبولا، والاا ي للأطفاال، كتبااه بياال مااارتن جونياور 

 .رسمه لويس إيليرت

 

يعاارض الكتاااب القااوافي الأبجديااة مثاال "الااألف" التااي أخبرتهااا 

"الباء"، و "الباء" التي أخبرت "الجيم"، أنها ستلتقي جميعاً فاي 

 .الجزء العلوي من شجرة جوز الهند

 

تتنااافس جميااع حااروج الأبجديااة فااي هاا ه الأيقونااة الأبجديااة 

لى شجرة جاوز الهناد. هال سايكون هنااك المفعمة بالحيوية ع

 مساحة كافية؟ أوه، لا شيكا شيكا بوم! بوم! 

قام المؤلفون المشهورون ل "رقص الحظيارة" و "عقادة علاى 

حباال العااد"، بءنشاااء هجاااء أبجاادي إيقاااعي يمتااد علااى طااول 

موجات من المرح. يجعل استعراض قوس قزح للويس إيليرت 

بهجة من تكرار الحاروج تجرباة ذو الألوان الزاهية والجريئة والم

 *لا ُتنسى.

 PYPبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية 
عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنا قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 .لمى مرة: والترجمة  التحرير

 

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

الآن بءمكانكم الاشتراك 

عبر ه ا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 

 

 

 

 
 

الهدايا  احصلوا على

من متجر الت كارية 

الهدايا الت كارية في 

 المدرسة الثانوية!
 
 

 كانون ثاني 30

 استحقاق دفعات الأقساط )خطة التقسيط ب، ج(

 

 شباط 1

 إجتماع أولياء الأمور  –المدرسة الأساسية 

 

 شباط 5

 الطلبات الجدد لصفوج الروضة والصف الأولآخر يوم لاستقبال 

 

 شباط 8

 المالية للطلبة الحاليين تبدء استقبال طلبات المساعدا

 

 شباط 15

 نصف يوم دوام دراسي –المدرسة الأساسية والمدرسة الثانوية 

 

 شباط 29

 آخر يوم ودام لطلاب الصف الخريج –المدرسة الثانوية 

 الماليةآخر يوم لتقديم طلبات المساعدة 

 استحقاق دفعات الأقساط )خطة ج(

 

 آذار 4

 بدء امتحانات البكالوريا الدولية التجريبية  –المدرسة الثانوية 

 

 آذار 9

 شباط 29

آخر يوم ودام لطلاب الصف  –المدرسة الثانوية 

 الخريج

 آخر يوم لتقديم طلبات المساعدة المالية

 استحقاق دفعات الأقساط )خطة ج(

 

 آذار 4

بدء امتحانات البكالوريا الدولية  –المدرسة الثانوية 

 التجريبية 

 

 آذار 9

 11 - 2بدء استقبال طلبات الطلبة الجدد للصفوج 

  

 

  

 

التفاهم والاحترام ما بين الثقافات المتنوعة، ناهيك عن 

خلق جيل يبقى متعلماً مدى الحياة، وه ه المحاور 

هي: من نحن، أين نحن في المكان والزمان، كيف نعبر 

عن أنفسنا، كيف يعمل العالم، كيف ننظم أنفسنا، 

 .نتشارك الكوكب

 

ولعل أبرز ما يميز ه ا البرنامج العلاقة التكافلية القائمة 

 .والتعلم والتعليم، ومجتمع التعلمبين المتعلم، 

 

سمة أساسية من سماته،  عملية التخطيط التعاوني إن

كونه يساهم في تأمل التعلم والتعليم باستمرار 

لتحسين نتائج الطلبة، وكون المتعلم يملك القوى 

كة لتعلمه، باعتباره شريكاً في عملية التعلم المحر 

ومسؤولاً عن تعلمه أيضاً، إضافًة إلى أن مجتمع التعلم 

 يشمل كل من يشترك في الحياة المدرسية من طلبة

، وكل من هو ومعلمين وإداريين وموظفين وأهالي

مهم في حياة الطلبة، سواء من البيئة المدرسية 

 *.الداخلية أو الخارجية

 

سعا مدرستنا من  عشرات السنين للانخراط في 

 برامج أكاديمية معتمدة عالمياً، لتواكب التغيرات 

للمرحلة   IBالالحاصلة في عالمنا، فبدأت ببرنامج 

للمرحلة  PMY ال، ثم تبعتها ببرنامج الثانوية

 الأساسيةللمرحلة   PYPبرنامج ال، وتلاها الوسطى

ه ه  وضة(، ذلك أن  ومرحلة ما قبل المدرسة )الر  

 .البرامج تشكل نهجاً متكاملًا

وال ي  PYP  نوات الابتدائيةلقد جاء برنامج الس  

يتوافق في نهجه مع مباديء مدرستنا كمدرسة 

جارب على دريب والت  سلسلة من الت  كويكرز، ضمن 

تنا اعتماده في مدرس تم   حتىمضا،  سنوات مر ِ 

 و عندها .2018نة البكالوريا الدولية عام من قبل لج

أول مدرسة في فلسطين تنال ه ا مدرستنا  حاأصب

ق ه ا البرنامج الاعتماد، باعتبارها أول من طب  

 بمتطلباته. 

 

ماان هنااا كااان تبنِااي هاا ا الماانهج القااائم علااى تجاااوز 

المااااواد الدراسااااية، ماااان ناحيااااة اعترافااااه بالقاااادرات 

والطاقااااااات المتنوعااااااة للطلبااااااة، سااااااواء البدنيااااااة 

لاجتماعيااة والفكريااة والثقافيااة أو حتااى الجماليااة، وا

خياراً راسخاً لدى المدرسة التي تاؤمن باأن  العلام حاق  

لكاال  فاارٍد مهمااا يكاان، والاا ي رساام ماان خلالااه مساااراً 

مختلفاً في التعليم المدرسي كونه قاائم علاى خماس 

عناصر أساسية هي: المعرفة، والاساتيعابات المبنياة 

 .ارات، والطباع، والعملعلى المفاهيم، والمه

 

شااكل المحاااور السااا المتجاااوزة للمااواد الدراسااية، ت

بااااؤرة الانطلاااااق للبحاااان والتسااااا ل عاااان القضااااايا 

المطروحااة بفكاار عااالمي وبساامات مختلفااة، ليكااون 

طلبااة هاا ا البرنااامج منفتحااين ومطلعااين ومفكاارين 

ومهتماااين ومتواصااالين ومجاااازفين ومتاااوازنين وذوي 

عاالم أفضال وأكثار سالماً عبار مباديء؛ من أجل خلق 

التفاهم والاحترام ما باين الثقافاات المتنوعاة، ناهياك 

عاان خلااق جياال يبقااى متعلماااً ماادى الحياااة، وهاا ه 

المحاور هي: من نحن، أين نحن في المكاان والزماان، 

كيف نعبر عن أنفسنا، كيف يعمل العالم، كيف ننظم 

 .أنفسنا، نتشارك الكوكب

 

البرنااامج العلاقااة التكافليااة ولعاال أباارز مااا يميااز هاا ا 

القائماااة باااين الماااتعلم، والاااتعلم والتعلااايم، ومجتماااع 

الااتعلم، لااا ساايما أن عمليااة التخطاايط التعاااوني هااي 

ساامة أساسااية ماان سااماته، كونااه يساااهم فااي تأماال 

الاااتعلم والتعلااايم باساااتمرار لتحساااين نتاااائج الطلباااة، 

وكون المتعلم يملك القوى المحركة لتعلمه، باعتبااره 

كاً في عملية الاتعلم ومساؤولاً عان تعلماه أيضااً، شري

إضافًة إلى أن مجتمع التعلم يشمل كال مان يشاترك 

فااي الحياااة المدرسااية ماان طلبااة ومعلمااين وإداريااين 

ومااوظفين وأهااالي، وكاال ماان هااو مهاام فااي حياااة 

الطلباااة، ساااواء مااان البيئاااة المدرساااية الداخلياااة أو 

 الخارجية.*

 المدرسة الأساسيةمديرة  –بقلم فريدا دحدح خياط 

 لأساسيةزاوية مكتبة المرحلة ا

 أمينة مكتبة المرحلة الأساسية –بقلم نادين الحاج عبد 

هاااو برناااامج البكالورياااا  وساااطىبرناااامج السااانوات ال

 خلافااااً  الساااادس وحتاااى العاشااار. لصااافوجالدولياااة ل

لايس  المرحلاة الوساطى ، فءن برنامج للاعتقاد السائد

، ولكنااه إطاااار تعليمااي يحاادد منااااهج اً إجبارياا اً منهجاا

مختلفة فاي التعلايم والاتعلم وتقيايم الطلااب. يهادج 

إلااى إشااراك المعلماين والطلاااب فااي الااتعلم  البرناامج

 فاهيم. القائم على الم

 

فااي التخصصااات، فءنااه  اً فاي حااين أنااه لااا ياازال متجاا ر 

علاااى التعااااون باااين التخصصاااات باااين  اً يشاااجع أيضااا

المعلماااين. واحااادة مااان السااامات الرئيساااية لبرناااامج 

هااي أنااه يهاادج إلااى وضااع سااياق  المرحلاة الوسااطى

 التعليمااي رباط المحتاوى تعليماي للطالاب مان خلاال

 بالمحتوى العام.

 

، لمااذا أحتااج إلاى في كثير من الأحيان يسأل الطلاب

ياااء؟ لااا أريااد أن أتعلاام معرفااة هاا ا؟ مااا أهميااة الفيز 

؛ هااال يجاااب علاااي فعلااااً ذلاااك؟ إن رباااط الرياضااايات

المحتااوى بالسااياق هااو المفتاااح لفهاام المعرفااة التااي 

 ها ا الاربطببرناامج المرحلاة الوساطى وم يقا .نكتسبها

 هاااا هالسااااياق العااااالمي. تنبااااع ب الااااربط مااان خلااااال

في برناامج مرحلاة  الموضوعات متعددة التخصصات

ماان كاال وحاادة متصاالة بواحاادة ، الساانوات الابتدائيااة

، ويجااب علاااى وحاادات البرناااامج الساانوات الابتدائياااة

المعلمااين والطلاااب توصاايل الاستفسااار والمحتااوى 

لمحاااادد. والأنشاااطة فاااي الوحاااادة بالساااياق العاااام ا

لاً لكاال واحااد ماان للحصااول علااى وصااف أكثاار تفصااي

ضااغط وال هاا ا الاارابطيرجااى زيااارة  ،السااياقات السااتة

 .السياقات العالمية على

 

تمكااين الااتعلم  علااىبجااد  الثانويااة تعماال المدرسااة

كال عاام متعدد التخصصات. تنخارط عادة مساتويات 

 فاي وحادات متعاددة التخصصاات خلال فصل الربيع

. ساوج نتأكاد مان مشااركة كجزء من الرحلة التعليمية

 عندما ننف ها ه ا العام.  ممعك ه ه التجارب

 

 MYP ج البكالوريا الدولية للسنوات الوسطىبرنام
 ثانويةالمدرسة المديرة  – ريام كفريبقلم 

ختبر التجارب العلمية في مطالب الصف العاشر يجرون بعض 
 األحياء

، لماااذا فااي كثياار ماان الأحيااان يسااأل الطلاااب

أحتاج إلى معرفة ه ا؟ ما أهمية الفيزيااء؟ لاا 

أريد أن أتعلم الرياضيات؛ هل يجب علي فعلاً 

 ذلك؟ 

إن ربط المحتاوى بالساياق هاو المفتااح لفهام 

  .عرفة التي نكتسبهاالم

 

من  ه ا الربطببرنامج المرحلة الوسطى وم يق

 هااا هباااع تالساااياق العاااالمي. تب الاااربط خلاااال

فااي برنااامج  متعااددة التخصصاااتاضاايع المو

كال وحادة متصالة ، مرحلة السنوات الابتدائية

 برناااااامج السااااانواتمااااان وحااااادات بواحااااادة 

على المعلمين والطلااب توصايل ، والأساسية

الاستفسار والمحتوى والأنشاطة فاي الوحادة 

 بالسياق العام المحدد. 

 

لاً لكال واحاد للحصول على وصف أكثر تفصاي

 ها ا الارابطيرجى زياارة  ،من السياقات الستة

 .السياقات العالمية ضغط علىوال

 

تمكااين  علااىبجااد  الثانويااة تعماال المدرسااة

 التعلم متعدد التخصصات. 

 

كاال عااام خلااال فصاال  صاافوجتنخاارط عاادة و

كجزء  الربيع في وحدات متعددة التخصصات

. ساااوج نتأكاااد مااان مااان الرحلاااة التعليمياااة

عنادما ننفاا ها  ممعكاا هاا ه التجااربمشااركة 

 *ه ا العام. 
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