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F O U N D A T I O N  

تبنت مدرسة الفرندز قبل عامين برنامج 

Edunation  كمرجع المدرسة للتواصل

تطبيق على بوالإدارة البرمجية الممثل 

عملية  لتسهيلهدف يالهواتف الذكية 

التواصل والاتصال بين الطلاب، المعلمين، 

الأهالي والإداريين. وبما أن تكنولوجيا 

المعلومات وتقنية الهاتف النقال تتقدمان 

 بسرعة البرق قررنا الانضمام للتيار!

في بادىء الأمر كان الهدف أن يصبح 

Edunation  المرجع الأساسي ومركز

بة المعلومات حيث ُيمِكن الأهالي والطل

الوصول لأي معلومة تخص الحياة المدرسية 

بما فيها معلومات عن  بسهولة،للطالب)ة( 

السلوك، الغياب، التأخير، التفاصيل 

الأكاديمية، العلامات، الشهادات، برامج 

الامتحانات والواجبات المنزلية وكافة 

 الإعلانات الصادرة من المدرسة.

قنوات التواصل  Edunationكما فتح 

المباشرة حيث يشجع الأهالي التواصل مع 

المعلمين والمعلمات من خلال ميزة الرسائل 

 الخاصة بالبرنامج.

ى إلبرنامج الوصلنا أخيراً لمرحلة تحَول فيها 

مساحٍة افتراضيٍة حيث يستطيع كل من 

الطلبة، الأساتذة والمعلمين، الأهالي، 

والإداريين الوصول لأي معلومة تخص الحياة 

اليومية لمدرسة الفرندز رام هللا في موقع 

أو عدة  –واحٍد من خلال ضغط نقرٍة واحدٍة 

 *نقرات!

 يرة العلاقات العامة والتطويرمد - بيسان جعوان

 التواصل مفتاح المجتمع

  

رة. لقد عدت مؤخراً من أهلا وسهلا بكم من رام هللا الباردة والماط

لمدراء  (FUM)الولايات المتحدة حيث أتيحت لي الفرصة لحضور مؤتمر 

. كانت هذه فرصة مثالية لي للقاء الناس من مدارس الفرندز المدارس

الأخرى، والنظر في طرق لربط مدرسة الفرندز رام هللا بمدارس الفرندز 

قاء بالعديد من للفي الولايات المتحدة. كما أتيحت لي الفرصة 

اجتماعات الأصدقاء الذين يدعمون المدرسة. ما تعلمته هو أن المدرسة 

لديها علاقات في جميع أنحاء العالم وكثير من الناس يهتمون بعمق 

 حول المدرسة ومستقبلها.

. نتحدث تواصليستند هذا العدد من "عصر الزيتون" على موضوع ال

فعاليته وأثره على ميته ومدى كثيرا عن التواصل في المدرسة ومدى أه

 للمدرسة بموضوع التواصل. تتمثل المهمة الرئيسية مجتمع مدرستنا

 ةالتعليمي أفضل للرحلة منحهم فرصة لتفهممان لضمع أولياء الأمور 

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 الزيتون عصر
 2017 العام     3العدد  
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 :الشهر هذا عدد في

الاهتمام ويضمن بأن يشعر الآباء بأنهم جزء من المجتمع المدرسي  التواصل الفعال يخلقالتي يمر بها أطفالهم. 

ولذا فإننا نحاول وضع سياسة مفتوحة وشاملة للتواصل مع الآباء والأمهات التي تساعد على بناء علاقة أقوى بين 

أمر أساسي لمدرسة فعالة. فالعديد من  عملية التواصلإدارة وإن المدرسة والطلاب والمعلمين والمنزل. 

 المشاكل، داخل المدرسة وخارجها، يمكن أن تعزى مباشرة إلى ما إذا كانت المعلومات قد تم إبلاغها، وكيف تم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

 ؟لماذا

تون لزي  عصر ا

Edunationآمال ومخططات للمستقبل ... 
  تكنولوجيا المعلومات في مدرسة الفرندز مدير –سليم زغير بقلم 

 م والتعاون تساعد مدرستنا بعمليةلععبارة عن منصة للت Edunationبرنامج 

التحُكم بأدائها وتحقيق الإمكانيات الكاملة لطلابها، معلميها ومواردها 

 Edunationوفيما يلي بعض من الأهداف الرئيسية التي تساعدنا التعليمية. 

 تحقيقها:ب

 .منصة تلقائية لإدارة عملية التعُلم والتعليم وإدارة المدرسة 

 لمنح الطلبة والمعلمين الفرصة للتفاعل  مجتمعيأداة للتعُلم ال

 والتواصل خارج حدود غرفة الصف التقليدية.

  مساحة تفاعلية للتواصل والتشبيك بين المعلمين والطلاب

 والأهالي.

 لقاء مع الخريجين
 

 

بزيارة  رامي قشوع 1994قام خريج صف 

المدرسة الشهر الماضي.  قشوع هو 

مصمم أزياء عالمي وقد نافس في 

المنافسة  لبرنامجنهائية المراحل ال

( في موسمه Project Runway) العالمي

 الرابع.

مما أتاح  تجول قشوع في أرجاء المدرسة،

له الفرصة بالحديث مع بعض طلاب الفن 

في المدرسة ونقاش بعض أعمالهم، 

وأخذ بعض الصور مع الأماكن التاريخية 

 رفي المدرسة. أثناء لقائنا مع قشوع عبَ 

عجابه بالتطور العمراني الذي حدث إعن 

 في المدرسة في العقدين الأخيرين.

أثناء زيارتي للمدرسة  اً رائع اً قضيت وقت"

وأنا سعيد جداً للاستقبال الذي تلقيته من 

عن  قشوعأعرب  مجتمع المدرسة."

تشوقه لزيارة المدرسة وشعوره بالفرح 

لتذكره أيام المدرسة في تسعينات القرن 

 الماضي.

وقال رامي ل "عصر الزيتون" إن التزام 

المدرسة بإلهام الإبداع قد أثر على حياته 

لمبكرة في تصميم الأزياء، حيث المهنية ا

شارك معنا قصة أول عرض أزياء أقامه، 

والذي أقيم بالفعل في قاعة خليل 

طوطح في مبنى المدرسة الثانوية: 

 من ُعمري كنت في السادسة عشرة"

فقط، وشجعت مدرسة الفرندز رغبتي 

في إنتاج عرض للأزياء التراثية 

الفلسطينية. كانت لحظة محورية عززت 

وأظهرت لي أن الآخرين يؤمنون ثقتي 

في شغفي غير المألوف لأصبح مصمم 

أزياء يوماً ما. وأنا ممتن لدعم المدرسة 

تشجيعها لتنوع الطموح و المثل هذ

 ."اهتمامات الطلبة

 

شارك قشوع بالتعاون مع مؤسسة 

في عرض الأزياء  الشهر الماضيالقطان 

تدوير" الذي أقيم في قاعة خلدون "

 *الطبري )مبنى المدرسة الأساسية(.

 

 10  نصائح ُتسِهل استخدام برنامجEdunation: 

ضغط)ي( على القائمة الرئيسية )وهي عبارة الفات أو صور يتم إرسالها إليكم( للوصول للملفات المرفقة )أي م -1

 My ثم اختار)ي(                 (،                       Homepageعن الأسطر الثلاثة الأفقية التي تقع يسار كبسة 

Backpack   Files  .)هنا توجد جميع الملفات والمستندات( 

و  (profile)للاطلاع على برنامج الواجبات المنزلية والامتحانات لأطفالك اضغط)ي( على اسم طفلك أو طفلتك  -2

للاطلاع على العلامات، الشهادات، الواجبات  Basic infoحرِك)ي( الفأرة لأسفل الصفحة حتى الوصول إلى 

 المنزلية ومواعيد الامتحانات، الغياب والتأخير.

 اذهب)ي( إلى القائمة الرئيسية  Edunationي تستخدمها على حسابك الخاص في برنامج لتغيير اللغة الت -3

Settings   )الإعدادات(  Change Language .)تغيير اللغة( 

)آخر الأخبار( بالجهة  Latest Newsللاطلاع على برنامج الساعات المكتبية للمعلمات والمعلمين اذهب)ي( لموقع  -4

 اليسرى من الصفحة.

ثم حرِك)ي( الفأرة  Homepage لإرسال رسالة قصيرة لمعلم)ة( طفلك يجب البقاء على الصفحة الرئيسية -5

                    هناك. أو اختار)ي( Comment واكتب)ي( تعليقاً  Today’s Scheduleللأسفل حتى تصل للبرنامج اليومي 

  ثم اختار)ي( اسم المعلم)ة(.

إذا كنت تريد إيقاف الإيميلات )الرسائل( التي تصلك من المدرسة بخصوص الإعلانات الواردة على موقع  -6

Edunationي( ل(اذهب ،profile الفأرة لأسفل الصفحة حتى الوصول إلى )وحرِك)ي Allow email notifications 

 وغيرها من نعم أو لا.

ثم قم باختيار الموضوع     )ي( علىللاطلاع على ما يتعلمه أطفالكم داخل الصف اضغط -7

ن يقومون بتحميل خططهم التدريسية ميالذي تود الاطلاع على خطط التدريس الخاصة به، علماً بأن بعض المعل

 على البرنامج.

 يحتفظ البرنامج بشهادات ابنك أو ابنتك للسنوات السابقة حيث يمكنك الاطلاع عليها في أي وقت. -8

 على الإعلانات السابقة في أي الرسائل والإعلانات للسنة الدراسية حيث يمكنك الاطلاعيحتفظ البرنامج بجميع  -9

 وقت.

 .Androidو  Appleالخاص بالهواتف الذكية على   Edunationيمكن استخدام تطبيق  -10

 

 ...عبر هذا الرابط – ح مفيدةئعلى الإنترنت مرًة على الأقل كل يوم للاطلاع على عدة نصا nationEduزوروا موقع 

 *من خلال هذا الرابّط! –ام البرنامج دلمعلومات إضافية حول استخ Blog nationEduابقوا على اطلاع على 

 

 

 رسالة من المدير العام 

رسال إفي الماضي عبارة عن  تواصلكان الأبلغها. إبلاغها، ومن 

في جميع  ارسائل إلى الآباء والأمهات، محاولين أن نجعلهم جزء

م المواقع الالكترونية، جوانب عمل المدرسة. نحن الآن نستخد

، علام الاجتماعي وتويتر للمساعدة في االتواصلإوسائل ال

، (Edunationضافة لإنشاء تطبيقات مخصصة للمدرسة مثل )إبال

 .حيث بدأت الأمور حقاً في التغيير بشكل كبير جداً 

يخلق التواصل الفعال رابطة أقوى بين الآباء والتلاميذ والمعلمين 

قد تعليم. وأعتلللتشكيل مجتمع قوي يعمل معاً لتحصيل أفضل 

أن التواصل الأكثر فعالية لا يزال أن نتحدث معاً، وأنا أرحب دائماً 

توا لمناقشة أي قضايا أو أسئلة مباشرة مع بالآباء والأمهات لأن يأ

 *المعلمين وإدارة المدرسة.

 

 

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز                                  

 

 

المدير العام أثناء زيارته إلى واشنطن في 

 .الولايات المتحدة

    Edunation سليم زغير أثناء ورشة عمل للمعلمين حول
 .نظام متكامل لإدارة النظم الإدارية للمدرسة 

 

للتمكن من الوصول إلى وإدارة  Edunationكما نسعى من خلال 

 النظم الحقيقية المرتبطة بالتعليم:

 .تحسين أداء ونتائج تعُلم الطلبة 

 لاب الط جعل العمليات التنظيمية، وعملية التعليم وتقييم

 تسير بشكٍل أتوماتيكي.

  آمنة. مجتمعيبيئة تعليم 

 .منصة للتعلم الفردي والجماعي 

 

بيئًة محوسبة آمنة  Edunation عتبري كمنصة تفاعلية على الإنترنت

 لأنه:

  لا يحتاج لشراء أي أجهزة أو برمجيات تحتاج للترخيص

 والتركيب.

 ،سهٌل للاستخدام من خلال أي جهاز حاسوب 

 أو الجهاز اللوحي والأجهزة الذكية. 

 يتم حفظ المحتوى والبيانات 

 وتخزينها على قاعدة بيانات 

 التي من الممكن الوصول

 ليها في كل زمان ومكان.إ

نشارك معكم الميزات التالية التي تنوي شركة 

Edunation  كما قال المدير التنفيذي  –تطويرها

 لصحيفتنا: فراس جبورللشركة 

  سيتم الإعلان قريباً عن تطبيق جديد

Edunation  لاستخدامه على الهواتف

 الذكية.

 ميزة التسجيل للمدرسة عبر الإنترنت. 

 يمات لمهارات برنامج البكالوريا تقي

الدولية للسنوات الوسطى والتقارير 

 العامة والأكاديمية والتحليلات.

  ميزة تنزيل خطط الوحدات الدراسية

لكافة برامج البكالوريا الدولية بمراحلها  

 ة.صصالمتخ

  تعيين وتنفيذ الواجبات البيتية عبر

 الإيميل.

 ابإعداد التقارير المتخصصة لطل 

 برنامج التعليم المساند.* 

 

 

 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

الآن يمكنكم الاشتراك 

بالقائمة البريدية لصحيفة 

كي تصلكم كل عصر الزيتون 

 انقروا هنا! - شهر

https://www.edu-nation.net/
https://www.edu-nation.net/blog/
http://www.rfs.edu.ps/en/page/the-olive-press-newsletter?p=the-olive-press-newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/page/the-olive-press-newsletter?p=the-olive-press-newsletter
http://www.rfs.edu.ps/en/page/the-olive-press-newsletter?p=the-olive-press-newsletter


  
 

  
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

 ثانويةالمدرسة ال ةمدير  – ريام كفريبقلم 

ندعو جميع خريجي مدرسة 

 الفرندز وطلابها السابقين

ين للمشاركة في عشاء الخريج

عياد الأبمناسبة السنوي الأول 

 يوم الجمعة الموافق المجيدة

رز ديسمبر في مطعم كيب 22

برام هللا – لشراء التذاكر ر جاء 

أو  022952286اتصلوا بنا 

لونا على عنوان اسر 

lmurra@rfs.edu.ps  

Edunation في عهد المعلومات المغلوطة 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

التواصل ثم التواصل، قلت " مي أبو عصب )الأهالي(:

لمعلمة الصف عندما انتقدت ابني بعد أكثر من شهرين 

من بدء العام الدراسي. كيف لي أن أعرف عن تفاصيل 

الدروس والواجبات والتقييم إذا لم نتواصل، وفي كل مرة 

كنت أجتمع بها مع المعلمين كنت أشعر بالضياع وعدم 

اديمية قدرتي على المساهمة في حل المشاكل الأك

والسلوكية خاصة بعدما بدأت المدرسة بتطبيق الخطة 

 اتصالاتفأصبحت أجري الجديدة التي ضعت بها ومعها، 

مع طلاب الصف والمعلمين لمعرفة ماهية الواجب  يومية

أو الامتحان. جاء الحل أخيراً على هيئة يوميات موثقة لكل 

 . هكذا تمكنت من الوصول إلىEdunation في معلومة

ط الدراسية، الواجبات والامتحانات والقرارات الإدارية، الخط

والأهم ملاحظات وانطباعات الأساتذة أولا بأول التي 

 أصبحت أكثر جدوى في المتابعة. 

كأهل نتطلع لتطوير الموقع أو بالأحرى التطبيق ليصبح 

ة في الاستحدام، للوصول إلى مرحلة الاستغناء لأكثر سهو

كتروني التي تجعلك تشعر بأن عن إشعارات البريد الأل

 ".بشكل متواصلعليك أن تقوم به  اإضافي اهناك عمل

 

 

 –قد أصبح  Edunationفيما نعمل باستمرار لتطوير قنوات التواصل بين كافة أطراف مجتمع مدرستنا، وجدنا أن برنامج 

 المرجع الرئيسي لحياتنا المدرسية.  -بسرور 

بشكٍل سهلاً ونحن نقوم بتطويره وتغييره باستمرار ليناسب احتياجاتنا في المدرسة الأساسية Edunation لم يكن الطريق ل

(. إن PYPخاص حيث ترتبط بخطوات مشوارنا الهادف للحصول على ترخيص برنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية )

 بأقصى الإمكانيات التي يتيحها لنا.  التطبيقهدفنا الأساسي هو استخدام ب
 

 

 أساسيةمديرة المدرسة ال –فريدا خياط بقلم 

نعيش الآن في عهد المعلومات، وهو عهد المعلومات 

المغلوطة أيضاً، وأشعر بأنني ملزمٌة بمشاركة أكبر حجٍم 

ممكٍن من المعلومات مع أهالي الطلبة لتجنب الإرباك 

وسوء الفهم من جهة، ومنح الأهالي أداة شفافية 

 للتواصل من جهة أخرى. 

ات، وهي واجباتنا ُتملي علينا الالتحاق بأحدث التقني

ُتملي علينا أيضاً بأن نمنح الأمهات والآباء المتعبين 

والمنشغلين بواجباتهم اليومية بوابًة لحياة أبناءهم 

أصبحنا نستخدمه أكثر من أي  ماالتعليمية من خلال 

، Edunationوهي التكنولجيا. لذلك اخترنا  –شيء آخر 

بهدف أن نجعل المعلومات متاحًة لكم بأي وقت. وبذلك 

بقى قرار كيفية أو لأي مدى تودون الانخراط بحياة ي

أبنائكم التعليمية قراركم الشخصي، لكن واجبنا هو 

 منحكم الأدوات اللازمة لذلك.

إن تقديم المعلومات ليس مجرد قضية فنية، بل هو 

 عبارة عن وجهة نظر تربوية بشأن الشفافية.

 

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

المواعيد النهائية الأولية للتقدم 

 :2018للجامعات 

بعض المواعيد النهائية  :ديسمبر 15

للقبول المبكر لعدد من الجامعات 

 الأمريكية

المواعيد النهائية كانون الثاني:  1-15

 من الجامعات الأمريكية %80لحوالي 

الموعد النهائي لتقديم  كانون الثاني: 15

UCAS  )للمملكة المتحدة )بريطانيا 

النهائية المواعيد كانون الثاني:   1-18

لأغلبية الجامعات الكندية بما فيها جامعة 

 تورنتو وجامعة بريتيش كولومبيا.

 

 مكتب الإرشاد الجامعي:

رجاء تقديم أي طلبات  ديسمبر: 15

 22الإرشاد الجامعي لفترة ما بين 

كانون الثاني قبل الخامس  9ديسمبر و 

عشر من ديسمبر. بعد هذا التاريخ، لن 

عي كريس عقل يتمكن المستشار الجام

من دعم أو مساعدة أي طلاب بتقديم 

طلباتهم للجامعات. وهذا يتضمن أيضاً: 

طلب بيانات شخصية لطلبات الطلاب، 

طلبات الحصول على سجلات العلامات، 

طلبات تقديم المقالات التكميلية 

للطلبات الجامعية، طلبات البحوث 

 العلمية، وإلى آخره.

 

قام ممثلو  لقاءات مع ممثلي الجامعات:

جامعة بزيارة المدرسة منذ  20أكثر من 

بداية العام الدراسي الحالي، لكن أقل من 

ذه الفرص مع أن طالب استغلوا ه 100

ممثلي الجامعات حضور كل اجتماع ل

الزائرين لم يكن يتطلب إلا ساعة أو 

ساعتين من الوقت. إن طلابكم هم 

وأذكر المسؤلون عن قبولهم للجامعات. 

طلاب لن الحضور إجباري اهنا بأ

المتقدمين للجامعات التي يزور ممثلوها 

 المدرسة!

 

  Edunationالأهالي، المعلمون والطلاب يتحدثون عن

 رزنامة 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

 

 التحرير: بيسان جعوان

 مرة ىالترجمة: بيسان جعوان ولم

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 Edunationوجهة نظر إدارية لاستخدام برنامج 

 مسيرتنا

 Edunationنحو 
 

المساعدة  –وفاء أسمر  بقلم

 الإدارية المدرسة الثانوية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن تتبنى المدرسة برنامجاً بحجم 

وما فيه من كٍم  Edunationبرنامج 

هائٍل من المعلومات والبيانات ليس 

بالشيء السهل على الإطلاق، لكن 

مشوارنا مع البرنامج بدأ رسمياً قبل 

علان إما يزيد عن العام عندما تم ال

عن تبني المدرسة للبرنامج رسمياً 

 للأهالي والطلاب. 

 

انطلقت من هناك مرحلة التأسيس 

التي تطلبت منا جهداً مضاعفاً 

وعملاً متواصلاً لجمع البيانات 

والمعلومات، تلتها مرحلة تدقيق 

المعلومات وتخصيص البيانات ثم 

 عملية ترحيل البيانات... 

 

وفي كل مرحلة كنا نواجه عقبات 

ومفاجآت مختلفة، ناهيك عن تجهيز 

وكلمة  اسم مستخدم 2000أكثر من 

مرور وما يتبع ذلك من تدريب 

 وتوجيه.

 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد 

 Edunationمن التنويه أن برنامج 

بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل 

كي يتناسب مع متطلبات مدرستنا 

الأكاديمية، رؤية المدرسة وفلسفتها، 

كذلك الانسجام التام مع متطلبات 

منا  وهو ما تطلب PYP, MYP, IBال

جهداً مضاعفاً استمر عدة أشهر 

 وبصراحة ما زال مستمراً.

 

إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوٍة 

واحدة، وأنا أعتقد أننا قطعنا خطواٍت 

كبيرٍة في سبيل تطوير مدرستنا 

 *وتسهيل حياة طلابنا وأهاليهم.

 

 

 

 كانون أول  2 

 العائلي الخيري بمناسبة الأعياد المجيدةالعشاء 

 

 كانون أول 14 – 4

 الصف الثاني عشر( –موعد دفعة القسط الثانية )الصف العاشر 

 الصف التاسع( –موعد دفعة القسط الثالثة )صفوف الروضة

 

 كانون أول  4

 ساسيةأالمدرسة ال –توزيع الشهادات 

 

 كانون أول  9

 ساسيةأالالمدرسة  –اجتماع الأهالي 

 

 كانون أول  11

 (12-6المدرسة الثانوية ) –ابتداء الامتحانات النصفية  

 

 كانون أول  16

 حفل تراتيل الميلاد –صفوف البستان والتمهيدي 

 

 كانون أول  18

 حفل تراتيل الميلاد –صفوف الأول والثاني  

 

 كانون أول  19

 حفل تراتيل الميلاد –ب والرابع 3أ و3صفوف  

 

 كانون أول  20

 حفل تراتيل الميلاد –د والخامس 3ج و3صفوف 

 

 

 

 كانون أول  21

 (12-6المدرسة الثانوية ) –انتهاء الامتحانات النصفية 

 

 كانون أول  22

العشاء السنوي الأول لرابطة خريجين المدرسة  

 ()الساعة السابعة مساءً 

 

 كانون ثاني 9 –كانون أول  23

 عطلة عيد الميلاد المجيد

 

ة صفوف المدرسة الأساسي –** المرحلة الابتدائية 

 الروضة حتى الخامس الابتدائي.

 

المدرسة الثانوية صفوف  –** المرحلة الثانوية 

 السادس حتى الثاني عشر.

درسة الم –معلمة لغة انجليزية ) سلفيا مستكلم

أنه يسمح لي كمعلمة  التطبيقأحب في " الأساسية(:

تواصل مع أولياء الأمور، وإضافة الخطط الدراسية، ال

والتحقق من لامتحانات، وتعيين الواجبات المنزلية وا

رسال النشرات الإخبارية، وتقديم الدرجات، إالحضور، و 

بالإضافة لعرض عبء العمل لطلابي، وأكثر من ذلك، 

 وكل هذا في مكاٍن واحد.

الراحة التي تسمح لي أن أقلل التركيز البرنامج يجلب 

على الأوراق والقلق حول أفضل آلية لإيصال رسالة، 

حة للتركيز على وأكثر من هذا انه يعطي المسا

لمرحلة الكمال التطبيق الدروس الفعلية. لم يصل 

بعد، فما زالت هناك العديد من المشكلات والميزات 

 "تسويتها في وقت قريب. ني واثقة منالناقصة، لكن

 

 

للاطلاع على الرزنامة الشهرية لمدرسة 

الفرندز رجاء تابعوا الصفحة المرفقة على 

موقعنا حيث سيتم تحميل الرزنامة 

 !في بداية كل شهرالخاصة 

 تطبيقخلال عملنا واستخدامنا لل

كإداريين، إن علاقتنا مع الأهالي 

والمعلمين تنمو بتسارع حيث 

ساهم بفتح قنوات جديدة للتواصل 

 بيننا.

إن مغادرة عصر إرسال الإعلانات 

العامة المدرسية على أوراق صغيرة 

وعادة  –يحملها الطلبة معهم يومياً 

 –القلق حول وصول الأوراق للبيت 

هي قفزٌة أخذتنا للمستقبل بفضل 

أود ذكر هنا . Edunationامج برن

بعض السمات العظيمة التي 

 .يمنحنا أياها هذا البرنامج
 

  يمكننا برنامجEdunation  القيام بالمهام التالية

 بسهولة وسرعة فائقة:

 علانات عاجلةإإرسال  -

إدخال واستخدام بيانات الموظفين  -

والأهالي مثل سهولة الوصول لأرقام 

 هواتف أهالي الطلاب.

الحصول على إحصائيات واضحة عن  -

 المعلمين والطلاب والأهالي.

يمنح رؤية واضحة عن حمل الطلاب  -

الدراسي، المهام المنزلية، الامتحانات، 

 العلامات والسلوك.

رصد تقدم المعلمين والمعلمات بالبرنامج  -

 *التدريسي.

 
 

 

واحدة "(: انجليزيةمعلمة أدب انجليزي ولغة )ليلى ابراهيم 

ة  بنشر \أنها تعطي المجال للمعلم Edunationمن فوائد 

الواجبات والامتحانات، حول المختلفة للطلاب  تفاصيلال

وتعطي أيضاً المساحة للأهل والطلاب متابعة تطور 

يتيح نشر العلامات كما الطالب على مدار السنة الدراسية. 

حال عدم تقديمه  المساحة للأهل لمتابعة أداء الطالب في

أداة اتصال مهمة تقوم بتبسيط ويمثل  امعين اواجب

 التفاعل بين الأهل والكادر التعليمي.

( أو Blackboardغالباً ما تستخدم الجامعات الأمريكية )

(Course Era وهي برامج على غرار ،)Edunation لذلك ،

هو أداة تدريب ممتازة للطلاب. نحن نعطي الطلاب مواد 

ة بمستوى مواد الجامعات في برنامج البكالوريا أكاديمي

يسمح لهم الحصول على تجربة  Edunationالدولية، و

تساهم هذه كما منصة تنظيمية أكاديمية والاعتياد عليها. 

 "المزايا بنجاح الطلاب في المستقبل.

بإمكانكم الوصول بسهولة لمعلومات عن اليوم 

الواجبات البيتية، الخطط التدريسية، تعريف المواضيع 

التي ُتدرَس وغيرها. كما تصلكم إخطاراٌت تعلمكم 

عندما يتأخر أطفالكم عن الحصص، وبإمكانكم 

المتابعة، إن اخترتم ذلك، لكافة هذه الأمور بشكٍل 

ام، وكانت يومي. لم يكن الحال هكذا قبل ثلاثة أعو

الأغلبية من الأهالي تتذمر بأنهم يعرفون القليل عن 

 حياة أطفالهم التعليمية.

قد تشعرون أحياناً بضغط من عدد الرسائل الألكترونية 

 Edunationالتي تصلكم من المدرسة وبأن متابعة 

بمثابة وظيفة بدواٍم كامل، لكن برأيي إن هذه المرحلة 

نا كنا بحاجٍة لتجريب من تطبيق البرنامج ضرورية لأن

البرنامج تقنياً وأيضاً خلق ثقافة التواصل. جميعنا 

متفقون بأن البرنامج يمكن تحسينه وسوف نستمر 

بتطويره ليصبح ملائماً أكثر لاحتياجات مدرستنا. وربما 

شيئاً طبيعياً  Edunationفي يوٍم ما، يصبح استخدام 

 مثل استخدامنا للفيس بوك.*

 

التغيير ليس سهلاً أبداً، خاصًة " نادين بحور )طالبة(:

يتطلب  عندما تقوم بتغيير روتين استمر لسنوات. 

من الطلاب، على الأقل تطلب  Edunationالتحول إلى 

وإرسال رسائل مني، تغيير روتينهم اليومي لاستقبال 

الخاصة بجميع الوثائق ذات الصلة  البريد الإلكتروني

لم يكن  للمدرسة والأخبار إلى واجهة غير مألوفة. 

، ولكن يجب أن أعترف أن هذا اأو سهل االتكيف سريع

 .مني الآن اصبح جزءأ الروتين الجديد

 أعقبت عملية التحولكما 

  عمليات فحص الصعبة

 فحص لحسابي، من منتظمة

 والاختبارات المنزلية الواجبات

 والتحديثات.  والدرجات

أيضاً بميزات علامات التبويب التي   Edunation يمتاز

لم يكن لدينا إمكانية للوصول إليها، مثل المواعيد 

الهامة وتعليقات المعلمين. وقد أثبت لي هذا التغيير 

أنه على الرغم من أنه يبدو من المستحيل جدا التكيف 

لذلك، وأنا   معه في البداية، إلا أنه قابل للتطبيق.

أبقي صفحة  أعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بي

 "التطبيق مفتوحًة دائماً.
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