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F O U N D A T I O N  

 2020جديد العام الاستقبال 

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 رسالة المدير العام .١

 عاما   150الخيري للالعشاء  .٢

 عيد الميلاد المجيد في المدرسة الأساسية .٣

  تقويم المدرسة .٤

 :الشهر هذا عدد في

                                                                 

 أدريان مودي

 مدير عام مدرسة الفرندز

زيتون  عصر ال

 تاريخ مدرستنا
 

1980  

أصيي  عري ط الاخ الال الموااتام م  

ايش اليييااتليييال في ماايييدط م  أف   

 ااق المحتليييةفي المنيييهجميييام العن  

الصييييي   ةاالب تالال سييييينوام. أصييييييب

ي هان عاشييييي   اابي برامكي بطلق في  ةال

في الم اهرام  االال مشييييييار تت اقدمت

في مدينة البيرط. في ازيران ُأاتصيي  افل 

التخريج بسييييب  الاليييي  الشييييعبي م  

 .الأمضاع الإقتصادية

 

 
  

1983 

أنتج برنييامج الف  في مييدرسييييييية الفرنييدز 

عرضتا في رام مس اية" الساار أمز" متم 

هللا مالقدس. قدم البرنامج أيلييا  اصيي  

 .موسيقى، دبكة، رسم ،رق ، ماط عربي

 

 
 

 

1984 

إلتزم الاخ مدرسة البنام بالزي المدرسي 

 ة. دمام عدا ع  اص  الرياضالال ال

 

 

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرط الإدارط المالية  –بقلم نافز الكوني 

 مالموارد البر ية

موضوع هذا العدد م  عص  الزيتون هو العناية 

لموضوع هو الأ ثر ملائمة، لأن البيئية. هذا ا

العناية البيئية هي ماادط م  قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنتا رعاية الأرض مسكانتا. نح  

نؤم  بأن هللا قد أعطانا  ل التدايا مأنتا م  

مسؤمليتنا استخدام هذه التدايا بحكمة. بالنسبة 

 اللفرندز، فإن هذه التدايا لا تشمل فقط مواهبن

ملك  أيلا  ممتلكاتنا مبيئتنا الطبيعية. هذه التدايا 

ليست لنا مادنا، مالقيادط الجيدط تعني الاهتمام 

بما تم منحه، ليس فقط لأنفسنا، بل للأشخاص م  

اولنا مللأايال القادمة  ذلك. نح  متتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة مإعادط التدمير مالحد 

ٌا بتر ي  الخلايا اللوئية م  النفايام. نقوم االي

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكالي  الطاقة لدينا 

ملك  لأننا نتتم بالبيئة أيلا . لدينا مجموعة بيئية 

في ارم المدرسة الابتدائية منوشك على إالاق 

برنامج اديقة علوية في ارم المدرسة الثانوية، 

ليشمل امي  الابنا. نح  نحفظ مياهنا الثمينة. 

الاهتمام بالن ام البيئي إلى السعي للحد  يدفعنا

م  استتلا نا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في التدية التي هي مدرسة الفرندز.

لمدرستنا  150بينما نقترخ م  الااتفال باليوبيل الي 

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذ يرنا بأهمية 

لتي ارسالتنا مقيادتنا. يج  أن تستند الطريقة 

نعمل بتا، م يفية عيشنا  مجتم ، م ي  نتخذ 

القرارام م ي  نتواصل، على تلك القيم 

مالشتادام التي شتدم إنشاء الفرندز في عام 

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

م ل سياسة  نطورها، م ل إاراء نقوم به يج  أن 

يجسد قيم الفرندز مضمان أن التعليم القائم على 

بادئ الكويكرز متوفر للأايال القادمة م  م

 الأافال الفلسطينيي .

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 ةمالتنمي دائرط التواصلمديرط  – بيسان اعوان

 2020/ 2019 العام  23  لعددا
  عاما   150العشاء الخيري لل

(، Levantinian، مؤسَسة  مر مع المر ق )2006لقائنا هذا الشتر م  اريجة ص  

ش  ة تجارية إلكترمنية متخصصة في الف  مالرسم مالأزياء مالتطريز، متأثرط 

 . دينا مصفربالتراث الفلسطيني متراث منطقة المر ق، 

افتتحت دينا بعد التخرج متجرا  للبي  بالتجزئة في رام هللا. عملت على ذلك في  

يكتا، لكنه توفي في اادث م  زماتا الذي  ان أيلا  ش   2015-2012الفترط بي  

مفاائ، مما دفعتا إلى إاراء تاييرام اذرية في اياتتا. أغلقت دينا بعدالحادثة 

 .ازءها م  العمل، مانتقلت إلى الولايام المتحدط

"دفعتني الخسارط إلى متابعة شافي بالف  مرط أارى.  نت أبحث بشكل يائس 

على هيئة هواية أثناء عمل ع  غرض مأي شعور بالإثارط، لذلك بدأم في الرسم 

 مظيفة بدمام  امل في من مة غير ربحية."

 

دينا اليوم تعمل في مجال الف  مإدارط الأعمال، ايث أسست مر معتا الخاص.  

تعمل دينا على الق القط  الفنية مثل اللواام الزيتية، تر ز على اللواة 

دية. مالملابس الجلالتصويرية مالرسمية، م ذلك ف  الموضة مثل الدنيم الملون 

 ما أنتا تدعم النساء الفلسطينيام م  الال استيراد منتجام التطريز. يتلم  

المتجر الإلكترمني قمصان مطبوعة بتصميماتتا الخاصة. لقد بدأم  ر  ة بي  

بالتجزئة ملك  بعد فترط مايزط  انت تعكس شافتا بالف  ممنصة للعرخ في 

 ثيل اذمرهم، ااصة بطريقة فنية.امي  أنحاء العالم الذي  يحبون تم

 

 شار تنا دينا تجربتتا  طالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد  انت تجربتي في مدرسة الفرندز مذهلة بدمن مبالاة. شكلت تجربتي 

مع م شخصيتي مأدر ت بعد التخرج أن التعليم الذي تلقيته هناك، في رأيي  

ريء الجيد هو بفلل إعداد أفلل م  التعليم الذي اصلت عليه في الجامعة. مال

السيد دمن هتشيسون، فقد تلقيت تعليما  ايدا  مأقمت علاقام قوية تستمر لمدى 

 الحياط م  زملائي مأصدقائي، مالعديد منتم هم أفلل أصدقائي اتى هذا يوم."

 

عندما ُسئلت دينا ع  أ ثر ما استمتعت به في مجتم  المدرسة متأثيرها على 

 اياتتا العملية:

ت  مدرسة الفرندز ببيئة فريدط م  نوعتا، فتي تشج  على تفرد الطلاخ "تتم

متميزهم؛ أن يكون لتم آرائتم مأفكارهم مشخصيتتم. شعرم أنني  نت أنا 

نفسي ماستمتعت بأني  نت في المدرسة الثانوية. لم أاتبر التنمر أم أشتدها 

 ، يمكنني القول ثيرا ، على عكس المدارس السابقة الأارى التي ارتدتتا. لذلك

إن  وني االبة في مدرسة لفرندز اعلني الشخ  البالغ الواثق الذي  نت بعد 

التخرج. لقد  نت أؤم  بأالامي مأؤم  بدراسة الف ، ملم أشعر أبدا  أن المدرسة 

 أابرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددط. 

درسة أنتت دينا لقائتا م  صحيفتنا في بعض الكلمام لخريجي  الم

 المستقبلي :

"نصيحتي هي ببسااة متابعة شافك مادسك. هذا الشعور الاريزي ليس 

مواود ا ع  اريق الصدفة ملا يكذخ. االما انحرفنا ع  شافنا مهدف  ، باتباع 

المعايير مالقواعد مالتوقعام م  الآاري ، فإننا في نتاية المطاف ننسى ما نح  

ا مما نقدره. لذلك ، في   ثير م  الأايان ، ينتتي بنا الأمر إلى القيام فعله اق 

بنص  مظيفة بدلا  م  إتقانتا، ممحاربة القلق مالا تئاخ  بالاي  مالتشكيك في 

ماقعنا. السعي لتحقيق أالامك أمر متم ، م ذلك امتلاك الانلباط مالمثابرط 

لتصبح مميزا  في ما تفعله. فكر في نفسك في هذا العالم  شخ  مواود هنا 

إضافة الخدمة مالقيمة، لإفادط العالم ليس فقط للاستفادط منه. م  المتم ل

للااية أن تتذ ر دائم ا أنه لا بأس بالفشل ، لك  لا تقل  ع  القناعة، م  الال 

 الإقلاع أعني على نفسك مأهدافك ملا أقصد ترك مظيفة. "*

 

 

بتييدرييي  القييادط المتميزي  ذمي  تقم مييدرسيييييية الفرنييدزلم "

المكانة الوانية مالعالمية فحسييييي ، بل الأهم م  ذلك أنتم 

قد زمدما أايال م  الفلسييطينيي  بالمعرفة مالمتارام مالقيم 

د.انان " .أفليييييل اشيييييخاصيييييا  التي تمكنتم م  أن يصيييييبحوا 

 ة فلسطينيةمبااث ةناشطم  ةمر ع، 1964ص   –عر امي 

 

شاري التعليمي  الفرندزال ام مدرسة نمنحني " ست ي قومالا

عد لأ ون مسيييييت كل الفرصيييييية  قديماي بشييييي بام  د للت للطل

 متندس برمجيام في، 2009ص   –ساهر أاول  ."الجامعية

 مايكرمسوفت ش  ة

 

"إذا أنت اريج مدرسييية الفرندز، إذا  فأنت قادر على تحقيق أي 

دراسام محاض  لأستاذ ، 2002ص   –سائد عطشان  شيء."

 مالص اع في  لية سوارثمورالسلام 

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

اوق النجاط   نت مقتتا أغرق مفجأط شعرم نفسي أاد لأنني

مالسييلام فكانت بيئة  مرابة ممحبة  فأصييبحت أشييعر بالأمان

مهو شييييء  الفرندز م ان الجمي  داعما  ممشيييجعا  لي لي في

صييييي   –د. مفاء درميش ."اينه فيلم أ   قد اعتدم عليه 

 ، أستاذط ممحاض ط لاة إنجليزية في اامعة بيرزيت1973

 

" انت الدراسييييية في مدرسييييية الفرندز لمدط أ ثر م  سيييييت 

سييييينوام، تجربة مميزط. بالإضيييييافة الى  ونتا مدرسييييية قوية 

أ اديميا ، سييمحت لي بالتطور على صييعيد فني مموسيييقي. 

المدرسيية في اينه،  ان يسييمح أتذ ر أن محمود عمرط، مدير 

الفييارغيية للتمرن على  صيييييفوفبيياسيييييتخييدام إاييدى ال لي

. دفعني هييذا المقطوعييام الموسييييييقييية، في أمقييام فراغي

النوع م  الثقة إلى العمل بجد مإدراك أن الموسييييييقى هي 

يد القيام به." ، مانية 2014صييييي   –ناي برغوثي  اقا ما أر

 مملحنة معازفة ناي

 

  زارم، يا مس الأالاق م  اصيييي  "لا أسييييتطي  أن أنسييييى

 عامللقاعدط الذهبية؛ ا ميه فيايث علمتنا ما  انت تسييييي

وم ، ماتى اليبتا الناس بالطريقة التي تريد لتم أن يعاملوك

، 1991صييييي   –عنان برغوتس " .آاذ هذا في عي  الاعتبار أنا 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز

 

" نا على علم في مقت دراسييييتنا في المدرسيييية بأن ما يقدم 

لنا أ اديميا  هو الأفلل على صعيد فلسطي ، مالذي أثر عل 

اياتنا بشييييكل عام معلى اياتنا المتنية بشييييكل ااص."رمزي 

مصيييييمم المجوهرام الفلسيييييطيني ، 2001صييييي   –عويس 

 مصاا  معرض مجوهرام رمزي

 مدرسيية الفرندز مشييجعت فقط، عريي ط السييادسيية في  نت"

تاج في رغبتي ياء عرض إن لأز ية ل ية التراث  انت . الفلسيييييطين

ية لح ة لآاري  أن لي مأظترم ثقتي عززم محور  يؤمنون ا

 مأنا. ما يوما   أزياء مصيييمم لأصيييبح المألوف غير شيييافي في

 مالتطلعييام الطموح هييذه لمثييل المييدرسييييييية لييدعم ممت 

، مصييمم 1994صيي   –رامي قشييوع عند الابتا."  المتنوعة

 أزياء عالمي

 

"لعبت الموارد المتوفرط في ارم المدرسيييييية دمرا  متما   في 

صييييين  ميييا بيييدأ  توايييية ليييدي متحول اليييآن ليكون متنييية: 

فنان ميعمل في مجال ، 2013ص   –اوزي  ميبر التصوير."

 التصوير.

 

  2019الصيفية  I Know I Canأ اديميام 

، اضطررنا إلى رفض عدد 2019في عام 

ع  ذي المتقيييدمي  أ بر م  الطلييياخ 

يخلق الوضييييي  الاقتصيييييادي ايث قبل. 

مالسيييييييياسيييييي الحييالي في الييأراضيييييي 

ضييييياطا  إضيييييافيا ، لكننا  فلسيييييطينيةال

ملتزمون بإبقاء الرسييوم الدراسييية متااة 

للجمي . ايييالييييا  ليييا تاطي الرسييييييوم 

م  فقط  ٪80 لييدينيياايييث الييدراسيييييييية 

فيية تعتمييد التكلم. التشيييييايلييية تكيياليفنييا

اليإضييييييافيية لتوفير بيئية تعليميية آمنية 

الدعم المقدم م  مفعالة لأافالنا على 

 .أس ط المدرسة مأصدقائتا

 

اليييآن  بيييإمكيييانكم تقيييديم اليييدعمهيييل 

لطلييياخ على تحقيق  لمسيييييييياعيييدط ا

الييإمكييانييام متحقيق الييأالييام متبييادل 

 الأمل؟

تسييييياعد مدرسييييية الفرندز الطلاخ على 

اليييام  حقيق اليييأ تم مت ت مكيييانيييا إدراك إ

 .ممشار ة الأمل

 

 

 

 

 

إن العييديييد م  اليياسيييييتراتيجيييام التي 

 يتم التحليييير لتانسيييتخدمتا  مدرسييية 

لك  الحااة للدعم لشييتور مقدما . ماديا 

تنمو مبيييذليييك نعتميييد على تبرعييياتكم 

لتنمية صييندمق الطال )ط( في مدرسيية 

 * الفرندز.

،لتتويج ااتفالام المدرسة  2019عام ل أمل  انونعشية السادس م   مدرسة الفرندز م  أفراد مجتم  300ااتم  اوالي 

 فيتواصل ال دائرطالأمل. تم تن يم العشاء م  قبل  الخيري المائة في افل عشاء المدرسةالخمسي  بعد بالذ رى 

 المدرسة ممجموعة م  الكويكرز. ن مأصدقاءومأملياء الأمور مالموظف ون، ماض ه الخريجالمدرسة

مهو تقليد  مالتي هي م  عادام الكويكرز،، الحدث م  لح ة صمت الفرندز اع بدأ  يلي  يلوم، السكرتير العام لااتم

م  الولايام المتحدط الأمريكية ااتماع الفرندز العديد م   بار موظفي قد اض   .  انبه مدرسة الفرندز  تلطالما ااتف 

الية المساعدام الم، مانلموا إلى المجتم  المحلي في محاملة لجم  التبرعام لصندمق للمشار ة في الأمسية الااتفالية

 .لطلاخ المدرسة

، في محاملة لإغراء المجتم  المحلي مالعام المساعدام المالية للطلاخستذه  امي  عائدام هذا العشاء إلى صندمق 

 مالية.المساعدام الالذي  يتلقون  المدرسةلزيادط نسبة الاخ 

ية. نأمل الال عام م  أنواع المساعدام المال انوع 2020 – 2019الفرندز م  عام  م  الطلاخ في مدرسة %17 يتلقى

 *م  زيادط هذه النسبة م  الال مساعداتكم متبرعاتكم المستمرط. 2020-2021

 

www.rfs.edu.ps 

. اسي اديديسعدني التراي  بكم في فصل در 

مور قد مآمل أن تكونوا اميعا م  البة مأملياء أ

استمتعتم بإاازط آمنة. يمثل عيد الميلاد المجيد 

م هللا. إن عيد ط ماصوصا في رافترط مميز 

الميلاد يمثل للمسيحيي  الااتفاء باللح ة التي 

دال فيتا الرخ التاريخ م  الال يسوع المسيح. 

مإن التوااد هنا في فلسطي  بتذه الفترط هو 

 ادث مميز مأاده مشجعا مرائعا.

في عدد سابق م  عص  الزيتون  نت قد  تبت 

جليزية. إن هذا ع  معنى  لمة يناير باللاة الإن

 نجليزية، قد ا تس  تسميتهإالشتر، باللاة ال

 

 

م  الألتة الرمماني "اانوس". إن اانوس هو  

آلتة البوابام مالأبواخ مالبدايام مالنتايام 

ين ر  ل   يقال أنه لديه رأسانقت. مغالبا مالو

كس الاار. أادهما ين ر إلى منتما باتجاه ع

ر إلى العام المقبل مالاار ين  العام المنص م

مبذلك يكون "اانوس" ينض  إلى الماضي 

 مالمستقبل بنفس الوقت.

التطل  إلى فكرط  –أعتقد أن ذلك مناس  ادا 

 لوقت. نح  دائما نشج الأمام مالماضي بنفس ا

البتنا التفكير بما مضى لأننا نؤم  بأنه يشكل 

يد ازءا هاما م  العملية التعليمية. مهذا مقت ا

 ، ليفكرمام  العام لطلابنا  ي ين رما للأشياء

لعام الدراسي با بما سيصنعون مما قد أنجزما

 الذي انتتى نصفه. 

أنا أاد أنه م  الجيد لنا اميعا أن نقوم بنفس 

العملية.  مجتم  تعليمي نح  دائما في عملية 

التفكير مالتقدير بما أنجزناه مما تبقى لنا أن 

درمس أن ر إلى ال تانعمل على إنجازه. اين

نسير إلى منح  المتعلمة، متصحيح المسار 

الال العطلة آمل أن أن ر إلى ما أعتقد  الأمام.

أنني قد أنجزته الال العام الدراسي الحالي مما 

لا أشعر بأنني قد أنجزته. م  المتم أن نعيد 

ه مما نمثله بما أنتا عملية الن ر بما نح  علي

 للتأثير بالحد الأقصى

ما قت. مغالبا م  الألتة الرمماني "اانوس". إن اانوس هو آلتة البوابام مالأبواخ مالبدايام مالنتايام مالو

ر إلى مالاار ين  كس الاار. أادهما ين ر إلى العام المنصيييي مين ر  ل منتما باتجاه ع لديه رأسييييان يقال أن

 ر إلى الماضي مالمستقبل بنفس الوقت. ام المقبل مبذلك يكون "اانوس" ينالع

لى عالبتنا  لوقت. نح  دائما نشييج التطل  إلى الأمام مالماضييي بنفس افكرط  –أعتقد أن ذلك مناسيي  ادا 

ا يد م  العام لطلابنالتفكير بما مضييييى لأننا نؤم  بأنه يشييييكل ازءا هاما م  العملية التعليمية. مهذا مقت ا

 . اتى الان لعام الدراسي الذي انتتى نصفهبا ، ليفكرما بما سيصنعون مما قد أنجزما ي ين رما للأشياء

أنييا أاييد أنييه م  الجيييد لنييا اميعييا أن نقوم بنفس العملييية.  مجتم  تعليمي نح  دائمييا في عملييية التفكير 

درمس المتعلمة، متصيييحيح المسيييار أن ر إلى ال تامالتقدير بما أنجزناه مما تبقى لنا أن نعمل على إنجازه. اين

  نسير إلى الأمام.منح  

الال العطلة آمل أن أن ر إلى ما أعتقد أنني قد أنجزته الال العام الدراسيييييي الحالي مما لا أشيييييعر بأنني قد 

ه مما نمثله بما أنتا عملية مسييتمرط م  التطل  إلى الأمام مإلى أنجزته. م  المتم أن نعيد الن ر بما نح  علي

 الماضي بنفس الوقت. 

 ما هي فإن مسيييييارنا يبدأ باتخاذ زمايا اديدط بانتقالنا إلى  مدرسييييية للمدى البعيدالتطوير بينما تبقى رؤية 

 تبدم مناسبة.* الأمام. لذلك إن فكرط التطل  إلى الأمام مإلى الماضي بنفس الوقت
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 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 إرشادات عامة

 أثناء عطلة الشتاء: تذكير للطلاب

التواصلل لللاا العطللاتو ءلواء  راجعيت -

كشللللل وات )كلللللريس أ   المدرءلللللةمللللل  

جامعلات الو  ما إلى ذلك(  مل  العلامات

فللي جميللع أ اللاء العللالمى ركللة علللى تل يللة 

المواعيللد النئاةيللة الش، لليةو  يم لل  أ  

تسلللللتمر الوثلللللاةا ي اةاءلللللتراتيجية بعلللللد 

 اةاءتراحة

 

 

كلللريس مللل  لللللاا:  تواصللللوا ملللع        · 

cakel@rfs.edu.ps 

 

 زا ية م ت ة المرحلة الوءطى

مسلللابقة للقلللراءع تالللك عنلللوا     وءلللطىالظملللك م ت لللة المدرءلللة  

بس ويك عيد الميلاد الذكي  بئدف تشجيع طلاب المدرءة المتوءطة 

 ) ص وف ءادسو ءابعو  الثام ( على القراءعى

 Christmas فللاةةي  حيلله تلللللوا للمشللاركة فللي   7تللم اةاعلللا  علل  

Present Scavenger Hunt   بايلله يا للل كللل مشللارل علللى أدلللة

 ل،اصةىلل اه ع  لدايالم ا

شاركك بي لة و ءلا اع م ت ة المدرءلة المتوءلطة و فلي اللع لة أي  لا  

علللى صلل اة  Scavenger Hunt ابالله علل   ئللور بي يلللة فللي فيللديو

 لذا الرابط ال يس بول ع ر

 

اةآ  بإم ا  م اةاشترال 

ع ر لذا بنشرتنا الشئرية 

 الرابطى

 عيد الميلاد المجيد في المدرءة اةأءاءية

عندما ي د  كل شيٍء مظلما و فِ ر بل ك 

 أ ك قد ت و  النورى 

 )اةأصااب( م  أقواا ال وي رز

 

 86ى22ى295ى02تل و  

  02.295.83.20فاكس 
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 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

لمى مرع  حني  :  الترجمة  التارير

 بطرا يى

 

الت ميمو ال ور  الغرافي س: بيسا  

 جعوا و لمى مرع  مامد دا  دى

 

 

 

 

 
 

الئدايا  اح لوا على

التذكارية الجديدع 

ال،اصة بذكرى 

م  عاما  150اا

متجر الئدايا 

التذكارية في 

 المدرءة الثا وية 
 
 

  ادي  الااج ع د -

 كا و  ثا ي 9 –كا و  أ ا  23

 عيد الميلاد المجيدعطلة 

 

 كانون ثاني 11

 ى الدوامالعودة إل

 

 كانون ثاني  20

 انتهاء الربع الثاني

 

 كانون ثاني  21

 بدء الربع الثالث

 

 كا و  ثا ي 29

 لطلاب المرحلة اةأءاءيةتوزيع الشئادات 

 

 ش اط 1 –كا و  ثا ي  30

 المدرءة الثا وية: مؤتمر  موذج مااكاع اةأمم المتادع

 

 كا و  ثا ي 30

 اءتاقاق دفعات اةأقساط )لطط الدفع ب   ج(

 

 كا و  ثا ي 30

اءتاقاق دفعات اةأقساط )لطط الدفع ب 

   ج(

 

 ش اط 1

اجتماعات أ لياء  –المدرءة اةأءاءية 

 اةأمور بالمعلمي 

 

 ش اط 5

آلر يوم ةاءتق اا طل ات الق وا للطلاب 

 الجدد ل  وف الر ضة  ال ف اةأ اى

 

صور عروض صفوف بستان  لمشاهدة

حتى الخامس بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

تفضلو بزيارة صفحة المدرسة على الفيس 

 بوك.
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