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 :الشهر هذا عدد في

                                                                    

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 لقاء مع الخريجين
 

 

 

في هذا العدد نشارككم بعض أقوال 

أجدد خريجين لمدرسة الفرندز، فوج عام 

2018! 

العمر خلفنا صعب جداً،  "إن ترك ذكريات

لكنني متحمسة لبدء رحلة جديدة مع اللا 

 معلوم." ليلى عطا

"إن الذكرى المفضلة لي بالمدرسة هي 

 يوم التخرج" نتالي جعبة

"إن يوم التخرج يكون إحدى الذكريات 

التي تبقى معنا مدى الحياة! إنه أول 

إنجاز كبير بالنسبة لنا وسيساعدنا 

بالمضي قدماً لتحقيق أحلامنا وأهدافنا. 

أقدم جزيل شكري للمدرسة، للمعملين، 

للأصدقاء وللأهالي الذين وقفوا معنا 

خلال رحلة  اوساعدونا بكل خطوة أخذناه

 عاما هذه." شهد صالحة 12ال

"إنها فقط بداية فصل آخر يتوالى بعد 

لسابق، نسعى من بين نهاية الفصل ا

جزء جديد من ن للقاء يالسطور مندفع

الرحلة لنتعرف على ما تخفيه الحياة لنا." 

 أحمد خيري

 12"كانت المدرسة بيتنا للسنوات ال

نا ساعدتب كثيرة ر الماضية، ومررنا بتجا

وعلمتنا كيف نواجه مخاوفنا ونجتاز 

صعاب الحياة. عملنا بجد برفق مساعدة 

معلمينا وأهالينا الأعزاء ومدرستنا بشكل 

نصعد خشبة وأهدافنا عام لتحقيق 

شهادات التخرح." عايدة  المسرح ونستلم

 * الشوا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 علاقات الخريجين  –لمى مرة بقلم 

يوم الأحد  112رام هللا تخرج فوجها الفي مدرسة الفرندز 

 من أيار 27

. خلال تاريخ هذه المدرسة يمد بالفخر والاعتزاز إن " 

ر يالماضية، شاركت المدرسة بتكوين والتأث 149الأعوام ال

لب من هؤلاء الخريجين على عدد كبير من الخريجين. وأط

الموجودين معنا اليوم الوقوف. إن هؤلاء الأشخاص 

أمامنا يمثلون أجيالاً من خريجي مدرسة الفرندز برام هللا." 

لمدير العام للمدرسة أدريان مودي خلال كلمته لفوج ا قال

اتيح مف نضمون إليهم. ويتم تمرير، "اليوم أنتم ت2018عام 

بأيدي الخريجين فيما ما مضى القيادة التي كانت 

سة ر ليس المد تمثلون . إنكم الآنالسابقين إليكم أنتم

 هذه فقط، بل المجتمع الفلسطيني بأكمله."

التخرج  لخريج وخريجة حف 98حضر أصدقاء وعائلات 

هاء امتحانات البكالوريا الدولية الذي جاء أياماً قليلة بعد انت

الرسمية. وقدم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 

ين كلمة المدرسصيدم كلمة للخريجين أثناء الحفل، وتلته 

كلمات قدمتها معلمة المدرسة الأساسية هويدا امسيح و

 يزن الميمي سارا ياسين.قدمها  الطلبة المتفوقين

الشرف، تمنى السيد عزام الشوا، وفي كلمته كضيف 

فيق والنجاح ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية، الت

لفخر وشرف لي أن أكون معكم بهذه  "إنهللخريجين. 

حياتهم فصلاً بوبناتنا م، يغلق أبناؤنا والمناسبة الرائعة. الي

حين يتخرجون من مدرسة الفرندز العريقة. وإنها لصرح 

م للتعليم الجيد والقي كمنارةتعليمي نعتز به نطلع إليه 

 عزام الشواالسيد  –الأخلاقية الإنسانية." 

قبل توزيع الشهادات على الخريجين، قامت إدارة 

مديرة نائب  –المدرسة بتكريم جريس أبو العظام 

الروضة مديرة  –المدرسة الثانوية وضحى المصري 

ومنسقة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية، 

عد خدمتهما المرموقة الذين يغادرون مدرسة الفرندز ب

 السابقة.* 35للمدرسة للسنوات ال

 بيسان جعوان                                                

 مديرة دائرة التواصل                                               

 

  

 

 !2018مبروك لخريجي صف 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

 ؟لال الصيفماذا يحدث في مدرسة الفرندز خ

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

البيئية. هذا الموضوع هو الأكثر ملائمة، لأن 

 الكويكرز. ما هيالعناية البيئية هي واحدة من قيم 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا 

ولكن أيضاً ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا 

وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام  ليست لنا

بما تم منحه، ليس فقط لأنفسنا، بل للأشخاص من 

حولنا وللأجيال القادمة كذلك. نحن مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

من النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

ة لدينا قلمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطا

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

يدفعنا الاهتمام بالنظام البيئي إلى السعي للحد 

 في سياقنا هنا، نفكر الآنمن استهلاكنا الشخصي. 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ  لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

نعمل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ 

نتواصل، على تلك القيم القرارات وكيف 

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 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القائم على 

مبادئ الكويكرز متوفر للأجيال القادمة من 

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

نسلط الضوء هذا الشهر على 

شهادة الكويكرز الخاصة بالرعاية. 

لجنة خدمة الأصدقاء  هاتصفو

بالشكل  (AFSC)الأمريكية 

 التالي. يسعى الكويكرز

 منحنا إياهاالنعم التي لاستخدام 

، وتعتبر هنا هذه هللا بحكمة

النعم بأوسع معانيها. إن هذه 

النعم تضمن مواهبنا وممتلكاتنا، 

وبيئتنا الطبيعية من حولنا أيضاً. 

يؤمن الكويكرز بأن هذه النعم 

ليست ملكنا وحدنا. وإن الرعاية 

الجيدة تعني الاعتناء بما منح لنا، 

ليس فقط لأنفسنا، بل لأجل من 

ولمصلحة أجيال المستقبل  حولنا

 أيضاً. 

يأتي هذا التأمل بتوقيت مناسب 

بآخر شهر  2018حيث تخرج فوج 

أيار الماضي. وإن النعم التي نالها 

أبناء هذا الفوج والفرص التي 

وجودهم  ةأتحيت لهم خلال فتر 

معها  منحفي مدرسة الفرندز ت

وكنا محظوظين روح المسؤولية. 

بحضور عدد كبير من خريجي 

المدرسة إلى حفل التخرج حيث 

بأن  2018قلت لخريجي فوج عام 

مفاتيح القيادة التي كان قد 

اؤتمن عليها الخريجون القدامى 

 تنتقل الآن للأفواج الجديدة. فهم

يمثلون المجتمع  الآن

الفلسطيني بأكمله وليس 

 مدرسة الفرندز فقط.

مون بفعله أينما وسيقإن ما 

هنا هو سيذهبون من 

 Goما زال المخيم الصيفي 

Palestine  يستقبل الطلبات

إذا كنتم  –للطلاب الدوليين 

تعرفون أشخاصاً يودون الانضمام 

انقروا  2018للبرنامج لصيف 

 الرابط أدناه:

 ولمصلحة أجيال المستقبل أيضاً.  حولنا

بآخر شهر أيار الماضي. وإن النعم التي نالها  2018يأتي هذا التأمل بتوقيت مناسب حيث تخرج فوج 

معها روح  منحوجودهم في مدرسة الفرندز ت ةأبناء هذا الفوج والفرص التي أتحيت لهم خلال فتر 

المدرسة إلى حفل التخرج حيث قلت لخريجي وكنا محظوظين بحضور عدد كبير من خريجي المسؤولية. 

بأن مفاتيح القيادة التي كان قد اؤتمن عليها الخريجون القدامى تنتقل الآن للأفواج  2018فوج عام 

 يمثلون المجتمع الفلسطيني بأكمله وليس مدرسة الفرندز فقط. الآن الجديدة. فهم

يعتنقون هذه المسؤولية هنا هو مسؤوليتهم. وكيف مون بفعله أينما سيذهبون من وسيقإن ما 

ويستخدمونها، ليس إلا مسألة يقررونها بأنفسهم. قالت السياسية والمؤلفة شيرلي تشيشولم مرة إن 

الخدمة هي بمثابة الإيجار الذي ندفعه مقابل شرف الحياة على هذه الأرض. هذا هو الهدف الأساسي 

تها، ملل التي قمت بها والأمور التي تعأعمامن الحياة وليس عملا تفعله بوقت الفراغ. بالنهاية، ليست ال

 ك ومواقفك، أو أي جوائز حزت عليها وما فعلته خلال أيامك بالمدرسة. بل هي مشاعر من تفوقت أو على

 التي تأخذها معك حين تغادر هذا المكان.*

 

سيبقى حرما المدرسة مشغولين خلال الإجازة الصيفية. 

تبدأ وفود الكويكرز التي تزور المدرسة كل صيف حيث 

لأداء أعمالهم  بعد عيد الفطر السعيد بالوصول

، بينما يشتد عمل فريق إدارة المرافق حيث التطوعية

 بناءالتشييد وال أعماليعملون على عدة مشاريع منها 

الصف الخارجي ومركز التعليم البيئي،  مشاريع مثل

الضوئية إضافة لأعمال الصيانة والترميم  اتركيب الخلايو

 العديدة في الحرمين.

تبدأ برامج المدرسة الصيفية في تموز بمخيم أكاديميات 

"I Know I Can وتنقسم لأربع أجزاء تتوزع حسب الفئة "

. خلال والثانويالعمرية بحرمي المدرسة الأساسي 

الصيفي  ”Go Palestine“الصيف أيضاً، يدعو مخيم 

ارة زيلمجموعة جديدة من الشباب الفلسطيني بالمهجر ل

 والتعلم عن وطنه وثقافته.

أما بالنسبة للعمل الإداري فهو لا ينتهي في مدرسة 

الفرندز. بعد إنهاء الأعمال المكتبية التي تخص السنة 

 دأ التحضيرات والترتيبات ، تب2017/2018الدراسية 

 .العام ةبداي مع الصيف لفترة العمل خطط بتحديد يقوم المرافق إدارة فريق 
 لاستبقال العام الأكاديمي الجديد

بالعمل على تحديد   2018/2019

التقويم الدراسي، برامج المعلمين، 

المناهج والكتب، وأمور أخرى كثيرة 

يجب تهيئتها قبل عودة الطلبة لمقاعد 

 الدراسة.

تحتضن المدرسة اللقاء السنوي الثاني 

رسة لخريجي المدرسة في حرم المد

عة يوم الجم ،الأساسية هذه المرة

. إذا 2018من تموز،  13الموافق 

كنت)ي( قد درست)ي( أو تخرجت)ي( 

تفضلوا بالحضور من مدرسة الفرندز ف

 كم القدامى.*صدقائللقاء أساتذتكم وأ

 

 

ية الأساس يسعدني إبلاغكم بأن منظمة البكالوريا الدولية قد منحت مدرستنا الاعتماد الرسمي لتطبيق برنامج السنوات"

وإنه لإنجاٌز عظيم جاء نتيجة العمل الدؤوب والمكرس من قبل الهيئة التدريسية والعاملين  )صفوف البستان حتى الخامس(.

بالمدرسة الأساسية تحت قيادة متألقة من قبل ضحى كمنسقة لبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الأساسية والقيادة العليا من 

إن الاعتماد من قبل منظمة البكالوريا الدولية مؤشر على أننا ما زلنا نتقدم مدرسة ونسعى دائما  قهم.قبل فريدا وأديل وفري

" ضمن عدد قليل من المدارس التي IB World Schoolللتحسين والتطوير. إن مدرسة الفرندز رام هللا أصبحت الآن مدرسة "

 العامالمدير  –مودي أدريان  – "تطبق برنامج البكالوريا الدولية بمراحله الثلاث. ونحن فخورون بفريقنا وإنجازاته.

 
 تحياتي،

 أدريان مودي
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 إنشاء

 

 

 

     

 المدرسة تقويم 

 المدرسة الأساسية مديرة – فريدا دحدحبقلم 

حزيران 11  

 توزيع الشهادات

 

للتغييرقابل  –حزيران  18 – 15  

 عطلة عيد الفطر السعيد

 

حزيران 18  

مال موعد تقديم امتحانات الإك –المدرسة الثانوية 

صباحاً. 9:00الساعة   

 

 "كل فرد ناجح يعلم أن إ

 

 الآن بإمكانكم الاشتراك

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 الرعاية

 

 

 :رة المقبلةفتالمواعيد الهامة لل

تقديم طلبات البكالوريا  :وحزيران أيار

الدولية للأستاذ لؤي لكافة الجامعات 

العالمية )بما فيها الجامعات الأمريكية 

 ليتم احتسابها(

تقديم يفتتح  حزيرا وتموز وما بعده:

 الطلبات لجامعات الشرق الأوسط.

 Iالتسجيل لأكاديميات يستمر  حزيران:

Know I Can  لتقوية اللغة الإنجليزية

 .SATوالتحضير لامتحان 

 

التفاصيل النهائية بخصوص 

 :2018الجامعات لفوج 

حول العالم من كلية وجامعة  120

 .2018منحت القبول لطلاب فوج عام 

تتوزع هذه الجامعات بالدول التالية: 

الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، 

، سكوتلاندا، هولندا، فرنسا، سويسرا

جمهورية التشيك، هنغاريا، تركيا، 

اليونان، قبرص، الأردن، مصر، لبنان، 

الإمارات العربية المتحدة، وعدد من 

 الجامعات المحلية.

ليبرال أرتس، المن أهم جامعات  30

والأبحاث، والأيفي ليغ منحت القبول 

 .2018لطلاب من صف 

ار هو مجموع مليون دول 7.6أكثر من $

منح الدراسية التي تم ة القيم

 تحصيلها.

 كاملة تم تحصيلها.دراسية منحة  18

 

 إرشادات جامعية عامة:

الصف بخصوص اجتماعات طلاب 

إذا  الحادي عشر مع المرشد الجامعي:

كان ابنكم أو ابنتكم لم يحضر 

لاجتماعه)ا( مع المرشد الجامعي، 

للأسف لم تعد هناك إمكانية لإعادة 

تحديد موعد جديد للاجتماع خلال 

الفترة الحالية. سنقوم بإعادة تحديد 

مواعيد جديدة في أيلول المقبل. في 

حين يقوم الطلبة بالتحضير للعام 

النسخة  بأن المقبل عليهم المعرفة

الأولى من قائمة الجامعات الخاصة 

من  20بهم يجب أن يتم تسليمها قبل 

عنوان آب. أتمنى أن تراسلوني على 

cakel@rfs.edu.ps .لأي أسئلة 

 : 19-2018كتيب الإرشاد الجامعي 

الإرشاد  بكتيبإمكانكم الاطلاع على 

للمعرفة أكثر عن كيفية  الجامعي

 *التقديم للجامعات!

 

 

 

 

 

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

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

أنعم علينا هللا بهدايا ونعم لا تعد ولا تحصى، 

السمات المعنوية  منحناداخلية وخارجية. قد 

المادية لمساعدتنا بالنجاح وقيادة حياة سلمية و

لك إننا كأفراد لخدمة هللا والمجتمع. لذ

مسؤولون عما عهده هللا إلينا كبني آدم. لسوء 

الحظ في هذا العالم المعقد والديناميكي، إن 

ائدة. قتصاد وصراع القوة سوالاالمشاكل 

وتتطلب المواطنة الصالحة منا التفكير مرتين 

بكل قرار نتخذه بهذه الحياة. إن المواطنة 

الصالحة هي إحدى النعم التي يحملنا هللا من 

خلالها المسؤولية تجاه مصادرنا والمصادر 

 المتاحة لأجيال المستقبل.

ة للكويكرز في فلسطين، نمارس كمدرس

ن بها بأسلوب تعاليمنا ومعتقداتنا التي نؤم

التعلم عبر التطبيق، فنعمل أكثر مما نعظ. نحن 

ننمثل ما نؤمن به من خلال أعمالنا على الأرض. 

موعة من البرامج مجلذلك تبنت المدرسة 

 المتعددة التي تعكس شهادات وقيم الكويكرز.

وقبل كل شيء نحن فخورون بتطبيق برنامج  أولاً 

ل ة. نحن نؤمن بأن كمدرسة صديقة للبيئ

شخص قادر على إحداث التغيير كل يوم. ويقوم 

الطلاب بإجراء عدة نشاطات خلال العام 

الدراسي هدفها الحد وإعادة التدوير من أجل 

مدرسة خضراء. كما ننظم كل عام برنامج 

عم التي العطايا البيضاء بهدف إظهار تقديرنا للن

منحنا إياها هللا. ويبقى بيع المأكولات البيتية 

أسلوبنا المفضل لجمع الأموال التي يتم توزيعها 

وليس آخرا،  أخيراً منا.  على من هم أقل حظاً 

 تحتفظ مدرستنا ببرنامج خدمة المجتمع على

والمسنين  ار العام. فيزور طلابنا المكفوفينمد

للترفيه عنهم بالعروض الموسيقية والدبكة 

الشعبية. من واجبنا أن نشارك بنشاط في 

  مجتمعنا وفي تحسين مواطنينا.

تشجيع على من خلال برامجنا هذه الهادفة لل

يتم غرس السمات  عطاء بكافة أشكالهال

المواطنين  الأساسية بكل فرد من مجتمعنا. وإن

الأكمل هم من يمتلكون الضمير المتعاطف 

وروح المسؤولية. تتطلب المواطنة الصالحة 

والرعاية أن يعيش كل إنسان بهدف أن يجعل 

رستنا الحبيبة، دأفضل. هنا في م العالم مكاناً 

 نحن فعلاً نجعل هذا العالم مكاناً أفضل!

 

لطة تمنى ضيف الشرف السيد عزام الشوا، محافظ س
ين خالل يق والنجاح للخريجالفلسطينية، التوف النقد

 كلمته في الحفل.

 حفل وداع الصف الخامس في المدرسة األساسية

ن بها بأسلوب التعلم عبر التطبيق، ة للكويكرز في فلسطين، نمارس تعاليمنا ومعتقداتنا التي نؤمكمدرس

موعة مجفنعمل أكثر مما نعظ. نحن ننمثل ما نؤمن به من خلال أعمالنا على الأرض. لذلك تبنت المدرسة 

 من البرامج المتعددة التي تعكس شهادات وقيم الكويكرز.

ل شخص قادر على ة. نحن نؤمن بأن كوقبل كل شيء نحن فخورون بتطبيق برنامج مدرسة صديقة للبيئ أولاً 

إحداث التغيير كل يوم. ويقوم الطلاب بإجراء عدة نشاطات خلال العام الدراسي هدفها الحد وإعادة التدوير 

عم التي منحنا من أجل مدرسة خضراء. كما ننظم كل عام برنامج العطايا البيضاء بهدف إظهار تقديرنا للن

إياها هللا. ويبقى بيع المأكولات البيتية أسلوبنا المفضل لجمع الأموال التي يتم توزيعها على من هم أقل 

 ار العام. فيزور طلابنا المكفوفينمد وليس آخرا، تحتفظ مدرستنا ببرنامج خدمة المجتمع على أخيراً منا.  حظاً 

والمسنين للترفيه عنهم بالعروض الموسيقية والدبكة الشعبية. من واجبنا أن نشارك بنشاط في مجتمعنا 

  وفي تحسين مواطنينا.

يتم غرس السمات الأساسية بكل فرد من  عطاء بكافة أشكالهتشجيع على المن خلال برامجنا هذه الهادفة لل

المواطنين الأكمل هم من يمتلكون الضمير المتعاطف وروح المسؤولية. تتطلب المواطنة  مجتمعنا. وإن

رستنا الحبيبة، نحن دأفضل. هنا في م الصالحة والرعاية أن يعيش كل إنسان بهدف أن يجعل العالم مكاناً 

 *فعلاً نجعل هذا العالم مكاناً أفضل!

 

 آب 1 –تموز  1

 ة مغلقة.تكون مكاتب الإدار 

 

 تموز 5

 موعد إصدار نتائج البكالوريا الدولية الرسمية

 

 تموز 13

المدرسة حرم  –حفل لقاء الخريجين السنوي 

 الأساسية

 لمدرسة الفرندز 112ج الالتخرحفل  –معرض صور 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي
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