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F O U N D A T I O N  

 كأسرة واحدة 150الاحتفاء بالذكرى ال

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 المدير العامرسالة  .١

 بشهر نيسان! 150انطلاق احتفالات المدرسة بعيدها ال .٢

 انطلاق مشروع تشجير المدرسة .٣

 وإعلانات تقويم المدرسة .٤

 :الشهر هذا عدد في

                                                                 

 أدريان مودي/ مدير عام مدرسة الفرندز

تون لزي  عصر ا

 تاريخ مدرستنا
 

1924 

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، قام طلاب 

مدرسةةةةةة البنيع بجما المال لشةةةةةراء مقاعد 

 لغرفة الطعام.

 

1925 

اسةةةةتمر البناء فر مدرسةةةةة البنات وتم إنهاء 

الطابق الثالث مع المبنى الرئيسةةةةةا. كما تم 

تحويةةغ فرا السةةةةةاع بةةالطةةابق الثةةانر إلى 

فرفة للقاء وتمت تسةةةةةميتها باسةةةةةم سةةةةةارا 

 مع نيو إنجلاند. سويفت

 

1926 

فر  1926تم تشةةةةةييد مبنى سةةةةةويفت عام 

 مدرسة البنيع لذكرى سارا سويفت.

 

1927 

منحت السةةةةةلطات الحاومية النباتات كج ء 

بات وحقول  غا جاد ال عادة إي ل  مع مشةةةةةروع 

ال يتون التر تم تةةدميرهةةا  لةةال الحرب. فر 

، بةةدأت ترهر أاةةةةةجةةار الفواكةة  1927عةةام 

المدرسةةةةة. تمت إ ةةةةافة الجميلة فر باحات 

 .1927ملاعب التنس الأرضا عام 

 

1928 

قام روفس جونس بمنح ماتبة لويغ جونس 

 لمدرسة البنيع.

 

1929 

فر مةةدرسةةةةةةة البنةةات تم بنةةاء فرفةةة لتعليم 

التةةدبير المن لر تحةةت اسةةةةةم إرمينةةا جونس 

نس  جو يس  ل مع أ طوطح. وكةةةانةةةت كةةةغ 

وملدريد وايت مديرات لمدرسةةة البنات  لال 

 ات.العشرين

 

1930 

تم ذكر المدرستيع  مع كتاب الحاومة فر 

حين  بأنهما "مدارس متمي ة" فر فلسةةطيع، 

مدرسةةةةةةة حتى  ها ال حافرت علي بة  وهر رت

ناء  قديم بب بة ال حاد الطل قام ات هذا. و نا  يوم

مد غ وممر جميغ لمدرسةةةةةة البنات تاريما 

عاما  41للآنسةةةة كيت فابرييغ، التر ق ةةةت 

 مع العطاء للمدرسة.

 

1933  

فةةازت الطةةالبةةة أفروديةةت كةةارافويةةت بجةةائ ة 

المدرسةة لمسةابقة مقال السةلام. وتم منحها 

ميدالية ذهبية جميلة مع قبغ قسةةم السةةلام 

فر لجنة  دمة الأصدقاء الأمرياييع. كما تم 

بنةةةاء قةةةاعةةةة جرانةةةت فر مةةةدرسةةةةةةةة البنيع 

لاسةةةةةتيعاب طلاب السةةةةةاع الدا لر وإيجاد 

 مساحة سانية لمدير المدرسة.*

 

 

 

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة ال دارة المالية  –بقلم ناف  الاونر 

 البشريةوالموارد 

مو وع هذا العدد مع عصر ال يتون هو العناية 

البيئية. هذا المو وع هو الأكثر ملائمة، لأن 

العناية البيئية هر واحدة مع قيم الاويارز. ما هر 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وساانها. نحع 

الهدايا وأنها مع  نؤمع بأن هللا قد أعطانا كغ

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحامة. بالنسبة 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمغ فقط مواهبنا 

ولاع أيضاً ممتلااتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا 

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعنر الاهتمام 

بما تم منح ، ليس فقط لأنفسنا، بغ للأاخاص مع 

للأجيال القادمة كذلك. نحع مهتمون فر حولنا و

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

مع النفايات. نقوم حاليٌا بتركيب الخلايا الضوئية 

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تااليف الطاقة لدينا 

ولاع لأننا نهتم بالبيئة أيضاً. لدينا مجموعة بيئية 

ك على إطلاق فر حرم المدرسة الابتدائية ونوا

برنامج حديقة عضوية فر حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمغ جميا طلابنا. نحع نحفظ مياهنا الثمينة. 

يدفعنا الاهتمام بالنرام البيئر إلى السعر للحد 

مع استهلاكنا الشخصا. فر سياقنا هنا، نفار الآن 

 فر الهدية التر هر مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150غ الة بينما نقترب مع الاحتفال باليوبي

التر تستند على قيم الاويارز، يتم تذكيرنا بأهمية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التر 

نعمغ بها، وكيفية عيشنا كمجتما، وكيف نتخذ 

القرارات وكيف نتواصغ، على تلك القيم 

والشهادات التر اهدت إنشاء الفرندز فر عام 

وكغ قرار نتخذه، . لذلك كغ عمغ نقوم ب ، 1869

وكغ سياسة  نطورها، وكغ إجراء نقوم ب  يجب أن 

يجسد قيم الفرندز و مان أن التعليم القائم على 

مبادئ الاويارز متوفر للأجيال القادمة مع 

 الأطفال الفلسطينييع.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

  دائرة التواصغ –لمى مرة 

كنت محروظا  لال الأسابيا 

الما ية بقضاءي وقتا ما كغ 

صف بالمدرسة ل رع الأاجار 

 معا. فقد قام كغ صف ب رع

اجرة سيتم تعريفها على أنها 

الخاصة اجرة هذا ال ف 

وسيتم و ا تعريف عنها قريبا. 

 150هذا العام نحع نقوم ب راعة 

اجرة احتفالا بذكرى تأسيس 

. وكان هذا 150المدرسة ال

احتفالنا الأول بهذه المناسبة. 

لاع لماذا نقوم ب راعة الأاجار؟ 

نحع فعلا نريد إنماء فابات فر 

باحاتنا، لاننا نريد توسيا 

المساحات الخضراء فر كلا 

مر المدرسة لياونا أقرب حر 

إلى البيئة، وأيضا لتعليم لابنا 

عع أهمية الأاجار وحاجتنا 

الماسة إليها فر وقت يتم في  

قطا الأاجار كثيرا فر 

فلسطيع. وإن نشاط التجما 

معا والمشاركة بفعالية كهذه 

كمدرسة كاملة هو ج ء مع 

 كوننا مجتمعا و أسرة واحدة.

تذكر لجنة  دمة الأصدقاء 

مرياية بأن  فر حيع أن إيمان الأ

الاويارز تأسس على مبدأ أن 

لاغ اخص علاقة مباشرة ما 

هللا، هناك مبدأ أساسا يامع 

بقوة التعرا على أنفسنا مج ء 

مع المجتما الواحد. على الرفم 

مع أننا أفراد، إلا أننا عندما 

مدرسة الفرندز تحتفر 

 بشهر المرأة
 

لتتعرا/ي أكثر ا ةةةةةغط/ي هنةةا 

ات مدرسةةةة على تفاصةةةيغ احتفال

الفرندز رام هللا بذكرى تأسةةةيسةةةها 

 !150ال

غ كغ مع مجلس الطلبة وماتبة المرحلة حتفا

 الوسطى بيوم المرأة العالمر.

مدرسةةةةة للبنات فر رام هللا، وتبقى بما أنها أول 

م ةةةدرا لمنا ةةةرة حقوق المرأة والمسةةةاواة فر 

فلسةةةطيع. احتفلت أسةةةرة مدرسةةةة الفرندز بيوم 

المرأة العةالمر وعيةد الةأم الفلسةةةةةطينر  لةال 

 لمشاهدة فيلم ق ير عع مشروع التشجير على ال ورة رجاء الضغط  اهر آذار بطرق عديدة.*

ر وقت يتم في  قطا الأاجالابنا عع أهمية الأاجار وحاجتنا الماسة إليها فر طإلى البيئة، وأيضا لتعليم 

كثيرا فر فلسطيع. وإن نشاط التجما معا والمشاركة بفعالية كهذه كمدرسة كاملة هو ج ء مع كوننا مجتمعا 

 و أسرة واحدة.

تذكر لجنة  دمة الأصدقاء الأمرياية بأن  فر حيع أن إيمان الاويارز تأسس على مبدأ أن لاغ اخص علاقة 

ج ء مع المجتما الواحد. على الرفم سا يامع بقوة التعرا على أنفسنا كسامباشرة ما هللا، هناك مبدأ أ

مع أننا أفراد، إلا أننا عندما نعمغ سويا نتماع مع الخروج بتأثير ونتيجة أكبر. فنحع نجتما معا بلقاءات 

ا معا مال مت والتأمغ لنخلق الوحدة والثقة. ونحع نجتما معا لل راعة وتحسيع البيئة المحيطة بنا. وسنجت

لنشعر باوننا مدرسة واحدة نعمغ معا وسويا. قالت المؤلفة مارفاريت  Field Dayفر يوم المهرجان العائلر 

المجتما ب نحتفر عويتلر إن  "لا توجد أي قوة للتغيير أكبر مع مجتما ياتشف ما الذي يهم ." هذا العام نح

 الذي هو مدرسة الفرندز برام هللا.* 

 

 م فردينا  – لقاء ما الخريجيع 2019/ 2018 العام   18لعددا

(، Levantinian)المشرق مشروع  ة، مؤسس2006لقائنا هذا الشهر ما  ريجة صف 

متأثرة  ،ة إلاترونية متخ  ة فر الفع والرسم والأزياء والتطري  يشركة تجار وهر 

  .فر دينا ممنطقة المشرق، تراث تراث الفلسطينر والب

-2012 بيع في لبيا بالتج ئة فر رام هللا. عملت افتتحت دينا بعد التخرج متجراً ل 

شرياها، لان  توفر فر حادث مفاجئ، مما دفعها  ما زوجها الذي كان أيضاً  2015

 ءها مع العمغ، وانتقلت إلى جأفلقت  حيث ى إجراء تغييرات جذرية فر حياتهاإل

 .الولايات المتحدة

دفعتنر الخسارة إلى متابعة اغفر بالفع مرة أ رى. كنت أبحث بشاغ يائس "

عع فرض وأي اعور بال ثارة، لذلك بدأت فر الرسم على هيئة هواية أثناء عمغ 

 ."وظيفة بدوام كامغ فر منرمة فير ربحية

 

.  دينا اليوم تعمغ فر مجال الفع وإدارة الأعمال، حيث أسست مشروعها الخاص

رك  على اللوحة ت ، لق القطا الفنية مثغ اللوحات ال يتيةعمغ دينا على ت

الت ويرية والرسمية، وكذلك فع المو ة مثغ الدنيم الملون والملابس الجلدية. 

تضمع ي .كما أنها تدعم النساء الفلسطينيات مع  لال استيراد منتجات التطري  

ا صة. لقد بدأت كشركة بيالمتجر ال لاترونر قم ان مطبوعة بت ميماتها الخا

بالتج ئة ولاع بعد فترة وجي ة كانت تعاس اغفها بالفع ومن ة للعرب فر 

 جميا أنحاء العالم الذيع يحبون تمثيغ جذورهم،  اصة بطريقة فنية.

 

 ااركتنا دينا تجربتها كطالبة فر مدرسة الفرندز:

ر تجربتاالت  مذهلة بدون مبالغة.الفرندز "لقد كانت تجربتر فر مدرسة 

 خرج أن التعليم الذي تلقيت  هناك، فر رأير معرم اخ يتر وأدركت بعد الت

داد هو بفضغ إع. والشاء الجيد جامعةأفضغ مع التعليم الذي ح لت علي  فر ال

مدى مر لتستمت علاقات قوية وأق اً تلقيت تعليماً جيد، فقد السيد دون هتشيسون

 أفضغ أصدقائر حتى هذا يوم."هم  ، والعديد منهمالحياة ما زملائر وأصدقائر

 

 وتأثيرها على ب  فر مجتما المدرسة تعع أكثر ما استمتعدينا  تعندما ُسئل

 حياتها العملية:

ب على تفرد الطلا ، فهر تشجاببيئة فريدة مع نوعها فرندزتتمتا مدرسة ال"

؛ أن ياون لهم آرائهم وأفاارهم واخ يتهم. اعرت أننر كنت أنا مي هموت

 اهدهاأو أ تنمرواستمتعت بأنر كنت فر المدرسة الثانوية. لم أ تبر النفسا 

لذلك، يماننر القول ارتدتها. ، على عاس المدارس السابقة الأ رى التر اً كثير 

جعلنر الشخص البالغ الواثق الذي كنت بعد  ة فر مدرسة لفرندزإن كونر طالب

م أاعر أبداً أن المدرسة ، ولأؤمع بأحلامر وأؤمع بدراسة الفع التخرج. لقد كنت

 محددة.  أجبرتنر على الالت ام بمعايير ثقافية

أنهت دينا لقائها ما صحيفتنا فر بعض الالمات لخريجيع المدرسة 

 المستقبليع:

متابعة اغفك وحدسك. هذا الشعور الغري ي ليس ن يحتر هر ببساطة "

، باتباع  ب. طالما انحرفنا عع اغفنا وهدفعموجودًا عع طريق ال دفة ولا ياذ

، فإننا فر نهاية المطاا ننسى ما نحب عير والقواعد والتوقعات مع الآ ريالمعاي

ام يالقفعل  حًقا وما نقدره. لذلك ، فر كثير مع الأحيان ، ينتهر بنا الأمر إلى 

، ومحاربة القلق والاكتئاب كبالغيع والتشايك فر بن ف وظيفة بدلاً مع إتقانها

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

فر ما تفعل . فار فر نفسك فر هذا العالم كشخص موجود هنا  اً ممي  لت بح 

س فقط للاستفادة من . مع المهم ، ل فادة العالم ليمةل  افة الخدمة والقي

ال مع  ل لا تقلا عع القناعة،للغاية أن تتذكر دائًما أن  لا بأس بالفشغ ، لاع 

 ال قلاع أعنر على نفسك وأهدافك ولا أق د ترك وظيفة. "*

 

(، Levantinian)المشرق مشروع  ةً ، مؤسس  2006لقائنا هذا الشهر ما  ريجة صف 

تأثرة م ،ة إلاترونية متخ  ة فر الفع والرسم والأزياء والتطري  يشركة تجار 

  .فر دينا ممنطقة المشرق، تراث تراث الفلسطينر والب

لبيا بالتج ئة فر رام هللا. عملت على ذلك فر افتتحت دينا بعد التخرج متجراً ل 

شرياها، لان  توفر فر حادث  ما زوجها الذي كان أيضاً  2015-2012 بيعالفترة 

دينا بعدالحادثة مفاجئ، مما دفعها إلى إجراء تغييرات جذرية فر حياتها. أفلقت 

 .ج ءها مع العمغ، وانتقلت إلى الولايات المتحدة

دفعتنر الخسارة إلى متابعة اغفر بالفع مرة أ رى. كنت أبحث بشاغ يائس "

عع فرض وأي اعور بال ثارة، لذلك بدأت فر الرسم على هيئة هواية أثناء عمغ 

 ."وظيفة بدوام كامغ فر منرمة فير ربحية

 

.  دينا اليوم تعمغ فر مجال الفع وإدارة الأعمال، حيث أسست مشروعها الخاص

رك  على اللوحة ت ، لق القطا الفنية مثغ اللوحات ال يتيةعمغ دينا على ت

الت ويرية والرسمية، وكذلك فع المو ة مثغ الدنيم الملون والملابس الجلدية. 

تضمع ي .كما أنها تدعم النساء الفلسطينيات مع  لال استيراد منتجات التطري  

ا صة. لقد بدأت كشركة بيالمتجر ال لاترونر قم ان مطبوعة بت ميماتها الخا

بالتج ئة ولاع بعد فترة وجي ة كانت تعاس اغفها بالفع ومن ة للعرب فر 

 جميا أنحاء العالم الذيع يحبون تمثيغ جذورهم،  اصة بطريقة فنية.

 

 ااركتنا دينا تجربتها كطالبة فر مدرسة الفرندز:

ر تجربتاالت  مذهلة بدون مبالغة.الفرندز "لقد كانت تجربتر فر مدرسة 

 خرج أن التعليم الذي تلقيت  هناك، فر رأير معرم اخ يتر وأدركت بعد الت

داد هو بفضغ إع. والشاء الجيد جامعةأفضغ مع التعليم الذي ح لت علي  فر ال

مدى مر لتستمت علاقات قوية وأق اً تلقيت تعليماً جيد، فقد السيد دون هتشيسون

 أفضغ أصدقائر حتى هذا يوم."هم  ، والعديد منهمالحياة ما زملائر وأصدقائر

 

 وتأثيرها على ب  فر مجتما المدرسة تعع أكثر ما استمتعدينا  تعندما ُسئل

 حياتها العملية:

ب على تفرد الطلا ، فهر تشجاببيئة فريدة مع نوعها فرندزتتمتا مدرسة ال"

؛ أن ياون لهم آرائهم وأفاارهم واخ يتهم. اعرت أننر كنت أنا مي هموت

 اهدهاأو أ تنمرواستمتعت بأنر كنت فر المدرسة الثانوية. لم أ تبر النفسا 

لذلك، يماننر القول ارتدتها. ، على عاس المدارس السابقة الأ رى التر اً كثير 

جعلنر الشخص البالغ الواثق الذي كنت بعد  ة فر مدرسة لفرندزإن كونر طالب

م أاعر أبداً أن المدرسة ، ولأؤمع بأحلامر وأؤمع بدراسة الفع التخرج. لقد كنت

 محددة.  أجبرتنر على الالت ام بمعايير ثقافية

أنهت دينا لقائها ما صحيفتنا فر بعض الالمات لخريجيع المدرسة 

 المستقبليع:

متابعة اغفك وحدسك. هذا الشعور الغري ي ليس ن يحتر هر ببساطة "

، باتباع  ب. طالما انحرفنا عع اغفنا وهدفعموجودًا عع طريق ال دفة ولا ياذ

، فإننا فر نهاية المطاا ننسى ما نحب عير والقواعد والتوقعات مع الآ ريالمعاي

ام يالقفعل  حًقا وما نقدره. لذلك ، فر كثير مع الأحيان ، ينتهر بنا الأمر إلى 

، ومحاربة القلق والاكتئاب كبالغيع والتشايك فر بن ف وظيفة بدلاً مع إتقانها

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

فر ما تفعل . فار فر نفسك فر هذا العالم كشخص موجود هنا  اً ممي  لت بح 

س فقط للاستفادة من . مع المهم ، ل فادة العالم ليمةل  افة الخدمة والقي

ال مع  ل لا تقلا عع القناعة،للغاية أن تتذكر دائًما أن  لا بأس بالفشغ ، لاع 

 ال قلاع أعنر على نفسك وأهدافك ولا أق د ترك وظيفة. "*

 

 لق القطا الفنية مثغ اللوحات على عمغ تف.  فر مجال الفع وإدارة الأعمال، حيث أسست مشروعها الخاصدينا اليوم تعمغ 

رك  على اللوحة الت ةةةةةويرية والرسةةةةةمية، وكذلك فع المو ةةةةةة مثغ الدنيم الملون والملابس الجلدية. كما أنها تدعم ت ،ال يتية

صةةة. خامطبوعة بت ةةميماتها ال ايتضةةمع المتجر ال لاترونر قم ةةان .النسةةاء الفلسةةطينيات مع  لال اسةةتيراد منتجات التطري  

لقد بدأت كشةةةركة بيا بالتج ئة ولاع بعد فترة وجي ة كانت تعاس اةةةغفها بالفع ومن ةةةة للعرب فر جميا أنحاء العالم الذيع 

 يحبون تمثيغ جذورهم،  اصة بطريقة فنية.

 ااركتنا دينا تجربتها كطالبة فر مدرسة الفرندز:

التعليم  خرج أنمعرم اخ يتر وأدركت بعد التتجربتر االت  مذهلة بدون مبالغة.الفرندز "لقد كانت تجربتر فر مدرسة 

هو بفضةةغ إعداد السةةيد دون . والشةةاء الجيد جامعةأفضةةغ مع التعليم الذي ح ةةلت علي  فر ال الذي تلقيت  هناك، فر رأير 

م ه ، والعديد منهممدى الحياة ما زملائر وأصةةةةدقائرتسةةةةتمر لمت علاقات قوية وأق اً تلقيت تعليماً جيد، فقد هتشةةةةيسةةةةون

 أفضغ أصدقائر حتى هذا يوم."

 وتأثيرها على حياتها العملية: ب  فر مجتما المدرسة تعع أكثر ما استمتعدينا  تعندما ُسئل

مدرسةةةةةةة ال" يدة مع نوعها فرندزتتمتا  ئة فر اارهم مي همعلى تفرد الطلاب وت ، فهر تشةةةةةجاببي ؛ أن ياون لهم آرائهم وأف

 "واستمتعت بأنر كنت فر المدرسة الثانوية. واخ يتهم. اعرت أننر كنت أنا نفسا 

 

 أنهت دينا لقائها ما صحيفتنا فر بعض الالمات لخريجيع المدرسة المستقبليع:

ب. طالما متابعة اةةغفك وحدسةةك. هذا الشةةعور الغري ي ليس موجودًا عع طريق ال ةةدفة ولا ياذن ةةيحتر هر ببسةةاطة "

، فإننا فر نهاية المطاا ننسةةةى ما نحب فعل  حًقا عير والقواعد والتوقعات مع الآ ري، باتباع المعاياانحرفنا عع اةةةغفنا وهدفن

ئاب ، ومحاربة القلق والاكتيام بن ةةةةةف وظيفة بدلاً مع إتقانهاالق، فر كثير مع الأحيان ، ينتهر بنا الأمر إلى وما نقدره. لذلك

فر ما  اً ممي  كبالغيع والتشةةةايك فر واقعنا. السةةةعر لتحقيق أحلامك أمر مهم ، وكذلك امتلاك الانضةةةباط والمثابرة لت ةةةبح 

 "*تفعل .

 

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
https://www.rfs.edu.ps/en/categories/150th-anniversary?p=150th-anniversary-events
https://www.youtube.com/watch?v=EUVTrpauOaQ
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 أسرة ومجتمع واحد

 .نقر هنا للوصول للتقويم السنوي كاملاأأ

انتظروا الهدايا 

التذكارية الجديدة 

الخاصة بذكرى 

عاما التي  150ال

سيتم بيعها خلال 

 Field Dayيوم 

الموافق يوم الجمعة 

 نيسان! 19
 
 

المرشد  –بقلم كريس عقل 

 الجامعي

 

الآن بإمكانكم الاشتراك 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

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.

 آذار: 25إعلان قبول الطلبات لتاريخ 

 

 دولة 12طالب،  41جامعة وكلية،  93

من المنح والمساعدات  5,094,906$

 المالية )خمس أضعاف السنة الماضية(

 12"حاجة كاملة للتقديم" لـ  منح 18

 .البط

 

جامعة متفوقة في  13قبول في 

جامعات  7وقبول في  المتحدة الولايات

  .العالم حولخرى متفوقة في دول أ

 

 تواريخ مهمة قادمة:

تقديم النسخة الأولية لقائمة  آب: 20

 .2020صف الجامعات لطلاب 

 

 تواريخ النشاطات والإعلانات القادمة:

معرض الجامعات آيار  \نيسان

 .الفلسطنية

 لقاء خريجي مدرسة الفرندز  آيار \نيسان

في  101التقديم لورشة آيار  \نيسان

 .الولايات المتحدة

 

 :بشكل عامالإرشاد الجامعي 

لقاءات لن يتم تحديد  لقاءات الربيع:

. بدلاً من ذلك، سيتم خلال العطلة

. الرسمية مسبقاً  لقاءاتجدولة جميع ال

يجب على أي  للقاء الربيع، من أجل حجز 

طالب في الصف الحادي عشر اتباع 

في البريد وإرسالها الإرشادات التالية )

 :كريس( لىإالإلكتروني 

 .الاستبيان بالتفصيلاملأ  . 1

. الرد على البريد الإلكتروني لكريس 2

 خلال حصص الفراغ.مع الأيام والوقت 

 

 

كل على  يدليل الكليات الإرشاد يحتوي 

من أجل التقديم ما تحتاج إلى معرفته 

للجامعات ولا تنسى بإمكانكم استخدام 

 مكتب الإرشاد الجامعي!

تواصلوا مع كريس من خلال: 

cakel@rfs.edu.ps 

 

 

 

يحتوي دليل الكليات الإرشادي كل ما 

تحتاج إلى معرفته من أجل التقديم 

بإمكانكم استخدام للجامعات ولا تنسى 

 مكتب الإرشاد الجامعي!

تواصلوا مع كريس من خلال: 

cakel@rfs.edu.ps 

 

 

 مديرة المدرسة الأساسية – فريدا دحدح

 نيسانلشهر  أساسيةلازاوية مكتبة المدرسة 

 المدرسة الأساسيةأمينة مكتبة  –  نادين الحاج عبد

 المدرسة تقويم 

فــي نســان ووطــد  فــي الــأرض ليعــي  إخلــق ا ال

مجتمع ضمن جماعة، كل واحـد لـه دور ونكمـل بع ـنا 

ــل منــا  ــل ك ــدة يتحم ــن نشــكل بوتقــة واح ــبعو ونح ال

ــة  ــات مختلف ــا بطاق مســلولية لنشــكل مجتمعــا متكامل

وهكذا تعمـل مدرسـة الفرنـدز كخليـة نحـل، كـل فـرد لـه 

دور  ومسلولياته ويعمل الأفراد معاً لتحقيـق الأهـداف 

ــبعو المنشــودة بجــو عــائلي متعــاطف مــع  بع ــه ال

كجســد واحــد اذا انحــل بــه ع ــو يســاند  الــآخرون بكــل 

طاقــاتهم، هــذا المجتمــع الصــغير "الخليــة" هــو جــزء لــا 

يتجــزء مــن المجتمــع الفلســطيني والــذي هــو جــزء مــن 

 المجتمع العالمي. 

 إن خريجي مدرسة الفرندز مميزون بروح الإنتماء 

 

 انطلاق مشروع تشجير المدرسة

“Have faith and the  

way will open” 

 

 نيسان 6 –آذار  25

 صفوف الروضة حتى الخامسلتسجيل الطلاب الحاليين 

 

 نيسان 24 – 8

 تسجيل الطلاب الحاليين لصفوف السادس حتى الثاني عشر

 

 نيسان 19

 150احتفاليات الذكرى  –فعاليات يوم المهرجان العائلي 

  FIELD DAY .)ت م جميع عائلات المدرسة(

 

 نيسان 20

 يوم عطلة للمدرسة.

 

 نيسان 23

احتفاليات  –فعالية الصندوق الزمني وافتتاح المتحف 

 .150الذكرى 

 

 نيسان 30 – 25

 عطلة عيد الفصح المجيد

 

 أيار 1

 عطلة عيد العمال

 

 أيار 18 – 2

قام الطلاب بإعداد المواد التي 

سيقدمها كل صف للصندوق 

الزمني، الذي سيتم وضعه تحت 

الأرض قرب مدخل حرم المدرسة 

نيسان  23الأساسية يوم الثلاثاء 

ضمن احتفالات المدرسة بذكرى 

 .150التأسيسها 

 

الصــالحة والإنســانية العميقــة. أينمــا ذهبــوا والمواطنــة 

يبثون روح التعاون والمبادئ التي زرعت بهم وينشـرون 

بذورها وثمارها إلى العالم. وتم سقي هـذ  البـذور مـن 

ــون  ــذين يعمل ــإداريين والمعلمــين والعــاملين ال ــال ال خل

معاً يـداً بيـد دون كلـل أو ملـل وبالتعـاون مـع المجتمـع 

 المحلي.

  المدرسة إلى مئة وخمسين عاماً وما تعود أصول هذ

زالت تخرج أجيالاً ينتمون إلـى هـذا المجتمـع ويعـودون 

ليخــدمو  فكــل الشــكر للــذين قــاموا بتأســيس جــذور 

المدرسة ونحـن سـرنا علـى نهجهـم مسـتمرين بالعطـاء 

والتعاون من أجل الجماعة لنكون مجتمع متكافل واحد 

 بروح واحدة تنتمي لهذا الصرح العظيم.*

 

ــدز،  ســيسعامــا علــى تأ 150هــذا العــام، نحتفــل بفخــر بمــرور  مدرســة الفرن

ومفرحـة. أحـد هـذ  الفعاليـات الرائعـة التـي ونحتفل معـا بأسـاليب متعـددة 

ستدوم لفترة طويلة هو مشروع إعادة تشجير حرمـي المدرسـة تحـت شـعار 

ضــي عبــر الزراعــة للمســتقبل". بــدءا بهــذا العــام، ســتتم زراعــة "الاحتفــاء بالما

ــة  ــات الأشــجار والشــجيرات فــي حرمــي المدرســة بهــدف إيجــاد  اب ــا مئ بكل

 يفع نسبة الأشجار المزروعـة فـحيث سترت لطلابنا وأسرة المدرسة. الحرمين

أن حـرم المدرسـة الثانويـة حتـى  –مع نهاية المشـروع  %60المدرسة بنسبة 

 .%75نسبة الأشجار بأكثر من ب اسيشهد ارتفاع

تقــدم لجنــة الزراعــة الإرشــاد للمشــروع وتتكــون مــن أوليــاء أمــور متطــوعين، 

لتخطـيط كيفيـة توسـيع  إدارة المدرسة، ومتخصصين بالزراعة. نعمل سـوياو 

ن النباتـات ، مـأمكننـا المساحات الخضراء بالحرمين. كمـا قمنـا باختيـار، حيـث

الآمنـة للأطفـال، وتمـنح الظـل لمـن يجلـس تحـت الأصـلية لمنـاف فلسـطين، 

تبـدو جميلـة لمـن وتساعد بتغذية الطيور والحشـرات الفلسـطينية، و فروعها،

 نظر إليها حتى أن بع ها سيمنحنا الفاكهة!ي

وكما تجري العادة في مدرسة الفرندز، يتمتع الطلبة بتجربة تعليمية عمليـة. 

شـجرة حيـث قامـت كـل  48فقد بدأ مشروع التشجير خلال شـهر آذار بزراعـة 

ــرم  ــي الح ــة شــجرة ف ــاني عشــر( بزراع ــى الث شــعبة )للصــفوف البســتان حت

جرة باسـم الصـف الـذي قـام بزراعتهـا كـي المدرسي. وسـتتم تسـمية كـل شـ

 يتمكن الطلبة من مراقبة أشجارهم وهي تنمي لسنوات وسنوات.

 2019شجرة خلال عام  150الهدف الأساسي من وراء هذا المشروع هو زراعة 

لمسـتقبل بزراعة عدد آخر مـن الأشـجار خلـال الـأعوام المقبلـة والاستمرار  –

 تطوير خريطة تفاعلية تظهر مواقع الأشـجارأسرة مدرسة الفرندز. كما سيتم 

كــي يــتمكن جميــع الطلــاب والــزوار مــن التمتــع بغابــة  الجديــدة والشــجيرات

 مدرسة الفرندز!

، )مــع لافتــة تذكاريــة(ضــمن هــذا المشــروع إذا كنـتم مهتمــون برعايــة شــجرة 

ــــدز  ــــرة التواصــــل بمدرســــة الفرن تواصــــلوا مــــع بيســــان جعــــوان فــــي دائ

(edu.pscommunications@rfs. ) 

 

 إليزابيث برايس ومور ان كوبر

 نظر إليها حتى أن بع ها سيمنحنا الفاكهة!ي

ــة  ــع الطلب ــدز، يتمت ــي مدرســة الفرن ــادة ف ــري الع ــا تج وكم

بتجربة تعليمية عملية. فقد بدأ مشروع التشجير خلال شهر 

شــجرة حيــث قامــت كــل شــعبة )للصــفوف  48آذار بزراعــة 

البســـتان حتـــى الثـــاني عشـــر( بزراعـــة شـــجرة فـــي الحـــرم 

جرة باسم الصف الذي قام المدرسي. وستتم تسمية كل ش

بزراعتهــا كــي يــتمكن الطلبــة مــن مراقبــة أشــجارهم وهــي 

 لسنوات وسنوات. وتنم

 150الهــدف الأساســي مــن وراء هــذا المشــروع هــو زراعــة 

بزراعـة عـدد آخـر مـن والاسـتمرار  – 2019شجرة خلال عام 

ــة  ــأعوام المقبل ــال ال لمســتقبل أســرة مدرســة الأشــجار خل

تطــوير خريطــة تفاعليــة تظهــر مواقــع الفرنــدز. كمــا ســيتم 

كــي يــتمكن جميــع الطلــاب  الجديــدة والشــجيرات الأشــجار

 والزوار من التمتع بغابة مدرسة الفرندز!

)مـع ضـمن هـذا المشـروع إذا كنتم مهتمون برعاية شـجرة 

، تواصــلوا مــع بيســان جعــوان فــي دائــرة لافتــة تذكاريــة(

التواصــــــــــــــــــــــــل بمدرســــــــــــــــــــــــة الفرنــــــــــــــــــــــــدز 

(edu.pscommunications@rfs. ) 

 

وتشاركوا بالبحث عن نشاط معين للحصول على الدفء )مثل ارتداء سترة، إشعال التدفئة، ربما تشعرون بالبرد 

التمرينات، إلى آخر ...(. لكن ربما لا يشعر أي شخص اخر بنفس الحاجة. إذا كان البحث متأصلا بوضعنا الآني 

مجتمع، أو بشكل الحقيقي، كيف يكون من الممكن التواصل مع الآخر؟ هل بإمكاننا حقا البحث والتحقق ك

 جماعي مصغر، أو هل نبقى محصورون للأبد بعالمنا الفردي؟

"البحث عن المجتمعات" هو كتاب من تأليف وليام ر. فيلدر يبحث فيه عما يعنيه كون الفرد، ما هي اللغات 

راد عن التي يستخدمها الأفراد؟ ما هي الأدوات الي يستخدمها الأفراد؟ ما هو المجتمع؟ ما الذي يفكر  الأف

 الماضي والمستقبل؟

 

الحقيقي، كيف يكون من الممكن التواصل مع الآخر؟ هل بإمكاننا حقا البحث 

بعالمنا  ن للأبديوالتحقق كمجتمع، أو بشكل جماعي مصغر، أو هل نبقى محصور 

 الفردي؟

"البحث عن المجتمعات" هو كتاب من تأليف وليام ر. فيلدر يبحث فيه عما يعنيه 

كون الفرد، ما هي اللغات التي يستخدمها الأفراد؟ ما هي الأدوات الي يستخدمها 

 * الأفراد؟ ما هو المجتمع؟ ما الذي يفكر  الأفراد عن الماضي والمستقبل؟

 

 أيار 18 – 2

 .تسجيل الطلاب الجدد لصفوف الثاني حتى الحادي عشر 

 

 نيسان 30 – 25

 عطلة عيد الفصح المجيد

 

 أيار 1

 عطلة عيد العمال

 

 أيار 18 – 2

 الجدد لصفوف الثاني حتى الحادي عشرتسجيل الطلاب 

 

 أيار 3

 بدء امتحانات البكالوريا الدولية

 

 أيار 5

 بداية شهر رم ان )قابل للتغيير(

 

 

 

“Have faith and the  

way will open” 

لمسـتقبل أسـرة مدرسـة بزراعـة عـدد آخـر مـن الأشـجار خلـال الـأعوام المقبلـة والاسـتمرار  – 2019شجرة خلال عام 

كـي يـتمكن جميـع الطلـاب  الجديـدة والشـجيرات تطـوير خريطـة تفاعليـة تظهـر مواقـع الأشـجارالفرندز. كمـا سـيتم 

 والزوار من التمتع بغابة مدرسة الفرندز!

، تواصـلوا مـع بيســان جعـوان فـي دائــرة )مـع لافتـة تذكاريــة(ضـمن هـذا المشــروع إذا كنـتم مهتمـون برعايـة شــجرة 

 *( .edu.pscommunications@rfs)على عنوان التواصل بمدرسة الفرندز 
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