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بين خليط جميل  مدرسةيدمج حرم ال

من الحداثة والتاريخ، ومن هنا يأتي 

اسم "عصر الزيتون"، الذي تم اختياره 

كاسم للرسالة الشهرية التي أنشأتها 

 المدرسة حديثُا.

ومع طرح العدد الأول في أكتوبر، جنباً 

إلى جنب مع بداية موسم قطف 

الزيتون في فلسطين، لا يمكن لأي 

 أن يتناسق بشكل أفضل.اسم آخر 

إذا كنت تتجول في مبنى الإدارة في 

المدرسة الثانوية، سوف تجد المكبس 

المعدني الأحمر القديم الذي وجد 

هناك منذ عقود، بجوار المكتبة 

مباشرة. أتذكر اني ممرت من هناك 

مرات عديدة كل يوم عندما كنت 

. لا 1990طالبًة في المدرسة في أواخر 

ن، كيف أو لماذا يوجد أحد يعرف من أي

هذا المكبس في المدرسة، لكنه لا 

يعرض تاريخ مدرستنا هناك يزال 

ويؤكد على هويتنا الطويل 

 .الفلسطينية

 

 بيسان جعوان

 مديرة العلاقات العامة والتطوير
 

 كلمة مدير عام مدرسة الفرندز
ى نتمكن من العمل سبل لجلب الحرمين معاً حتعن 

لاستمرارية في برامجنا معاً لصالح المدرسة لضمان ا

 الفصول الدراسية وخارجها. داخل

كتب سومرست موغام في روايته "حافة السكين" أن 

 يء في العالم دائم، ونحن حمقى عندما نطلب ش"لا 

مرحبا بكم في الطبعة الأولى من النشرة الإخبارية 

الزيتون ". اخترنا هذا الاسم لعدة  عصرالجديدة "

ملزمة المكبس أسباب، حيث كان مستوحى من 

جلس خارج المكتبة في المبنى الرئيسي التي ت

المعروفة تقليدياً باسم مدرسة  -للمدرسة الثانوية 

الفرندز للبنين. لقد تبين أن المكبس موجود خارج 

المكتبة منذ فترة طويلة حيث لا يتذكر أي شخص 

متى وجد هناك. المكبس  ذمع المدرسة منمن مجت

ثقيل جداً حيث  من المستحيل تقريباً تحريكه، إلا أنه 

 جزء مهم من هذه المدرسة. 

يحظى الزيتون بأهمية كبيرة في فلسطين، ويعتبر 

فرع الزيتون رمزاً للسلام، ويعتبر العديد من أشجار 

الزيتون رمزاً للهوية والاتصال بالأرض، ولا سيما 

بطء نموها وطول عمرها. تحمل أشجار  بسبب

الزيتون أهمية اقتصادية في حياة الفلسطينيين، 

فهي ليست مثل أي شجرة أخرى، بل هي رمزية 

لتعلق الفلسطينيين بأرضهم. إن شجرة الزيتون 

للصفائح وتنمو في ظل ظروف التربة  مقاومة

السيئة وبالتالي فهي تمثل المقاومة الفلسطينية 

لصمود، وحقيقة أن أشجار الزيتون والقدرة على ا

تعيش وتؤتي ثمارها لآلاف السنين موازية للتاريخ 

 الفلسطيني والاستمرارية على الأرض.

أيضاً أن مدرسة الفرندز هي مدرسة  مكبساليذكرنا 

بدأت مع مدرسة الفرندز للبنات  -ذات تاريخ طويل 

افتتحت مدرسة للبنين.  1901، وفي عام 1869في عام 

، أصبح حرم مدرسة البنات مدرسة 1990م وفي عا

ابتدائية وروضة أطفال، وأصبح حرم مدرسة البنين 

مدرسة ثانوية مختلطة كما هي اليوم. نحن الآن ندرك 

 بكل فخر أنها مدرسة واحدة مع وجود حرمين اثنين. 

كوننا مدرسة واحدة مع حرمين مختلفين فمن المهم 

 جدا بالنسبة لنا، ونحن نبذل كل جهد ممكن للبحث 
 2صفحة  

تون لزي  عصر ا

 الزيتون عصر
 2017 العام     1العدد  

 

 

 :الشهر هذا عدد في

من أي شيء أن 

يستمر، ولكن بالتأكيد 

نحن لا نزال أكثر 

نستمتع حماقة اذا لم 

بها وهي لدينا. واذا 

كان التغيير هو جوهر 

الوجود فمن المنطقي 

أن نضعه في مقدمة 

 المدارس فلسفتنا."

 الوقت مرور مع تتغير

 المتوقع، هو وهذا

 يكون لا أن وينبغي

  مدرسة الفرندز نظام

. نحن الآن 1990اليوم هو نفس النظام الذي أنشئ في عام 

عن التعليم والصحة والسلامة ونعرف المزيد عن 

الاستفادة من خلق الفرص للطلاب والطالبات، ولكن هناك 

في مدرسة الفرندز لا يتغير وهو قيم الكويكرز تجاه شيء 

السلام والعدالة والنزاهة التي تشكل نوع ونوعية التعليم 

الذي تقدمه المدرسة، وهذه هي الأمور التي يجب أن نعتز 

بها والتي يجب أن نحافظ عليها وتنتقل إلى الأجيال الحالية 

ب. اوالمقبلة من الموظفات والموظفين والطالبات والطل

وهي مبينة في قيم المدرسة وتنعكس في كيفية ارتباطنا 

مع بعضنا البعض، وكيفية اتخاذ القرارات، وكيفية تدريس 

مناهجنا، وكيف نرعى طلابنا. هذه هي الروح التي تتدفق 

 من خلال المدرسة على مر السنين.

 

 

 الفرندز مدرسة عام مدير/ أدريان مودي

 الزيتون عصر

تون لزي  عصر ا

 رحلتنا نحو تطبيق برنامج السنوات االبتدائية: رحلة تغيير وتحُول
 السنوات الابتدائية منسقة برنامج –ضحى المصري 

 السنوات الابتدائية

المبادرات من أجل تحسين أساليب التعليم والتعّلم وتطوير المعلم ليست جديدة، والميدان مليء بالتجارب الّناجحة والّتجارب  

أو العوامل التي من شأنها الجيّدة التي لم يكتب لها الاستمرار، وتجارب أخرى فاشلة ومغاِمرة مما يجعلنا نتساءل، ما هو العامل 

في البداية، أذكر الشعور بالخشية من حجم المسؤولية المرتبط بالخطوة ومتطّلباتها وتبعاتها  أن تقرر نجاح التغيير واستمراره؟

لكونه حول إمكانيّة تطبيقه على أرض الواقع لخصوصيّة هذا البرنامج   على أرض الواقع، وواقعية التطبيق الذي أثار جدلاً طويلاً 

ن والمهتمين والمتواصلين مع محيطهم يعمل يالمبدئيخلق أجيال من الطلاب  ، والدراسية من جهةبرنامجاً متجاوزاً للمواضيع 

الُعمريّة التي يستهدفها وهي فئة من الضروري والفئة  لنزاهةبالتزامن مع قيم الكويكرز في مدرسة الفرندز، مثل الحقيقة وا

 التركيز فيها
على تعلم المهارات الأساسيّة للغة والرياضيّات من جهة أخرى. وأيضاً 

خصوصية كون هذا البرنامج برنامجا دوليا ونحن بحاجة للتركيز على 

وأذكر أهم القضايا التي اتخذت بعين وصيّة مجتمعنا الفلسطيني. خص

، تحضير وتطوير الاعتبار قبل البدء بعملية التغيير وهي تحديد الأهداف

 الطواقم، وضع خطة عمل، وإيمان مجتمع المدرسة بأهمية التغيير.

وكما في نهاية كل رحلة عندما ننظر إلى الوراء ننسى التعب والمعاناة حين 

كم تغيّر العالم من حولنا وكم كان المشوار يستحق وكم كانت الخطوات  نرى

 الصغيرة مهمة وحاسمة لتحقيق القفزات صوب إنجاز الهدف. 

الآن عندما أفكر لا يخطر ببالي سوى كم ساهمت هذه الرحلة في تغييري،  

وكم زادت من إيماني بمن حولي من المعلمات والمعلمين الشباب، فهم 

ن مغادرون واستثمارنا الوحيد في المستقبل هو فيهم. فهم قادمون ونح

الأمل وأقل ما يمكنني قوله أنني شاكرة وإلى أبعد الحدود لكل خطوة 

مشيتها في هذه الرحلة معهم لأنها غيّرتني من الداخل وتعلمت من خلالها 

الكثير. والآن وعندما أنظر حولي في المدرسة لا أرى سوى فراشات في أبهى 

 *تنظر بحب إلى شرانق على وشك أن تتفّتح.  صورها

 

 !انطالق إذاعة مدرسة الفرندز الجديدة

 حيث المدرسة، إلذاعة االستماع اآلن يمكنكم
 ثب وسيتم مباشرًة، الهواء على اآلن أصبحت

. قريباً  واألخبار للطالب اإلذاعية البرامج

 فةمعر من تتمكن حتى متابعة تنقر أن تذَكر

 .الرابط هذا خالل من - اإلذاعة أخبار آخر
 

 لقاء مع الخريجين
 

استقبلت المدرسة الثانوية رئيس 

بلدية البيرة السيد عزام اسماعيل 

(، سابقاً هذا 1975)خريج صف 

 تهاستضاف تالشهر. حيث تم

 يُيصور فعلى برنامج تلفزيوني 

باحات المدرسة، على أنها واحدة 

 أعرق المدارس في فلسطين.من 

 

 "يالمدرسة هي بيتي الثانهذه "

 تشوقهأعرب السيد عزام عن  –

لزيارة المدرسة وشعوره بالفرح 

 لتذكر الأيام المدرسية الغابرة.

 

عندما كنت صغيراً، أرسلت "

 يمدرسة الفرندز أساتذًة لتعليم

في المنزل لأنني كنت أواجه 

مشكلة في المشي، وعندما 

وصلت إلى الصف الرابع دعيت 

للدراسة داخل أسوار المدرسة... 

هذا هو المكان الذي تلقيت فيه 

 أنا وإخوتي وأطفالنا تعليمنا.

والآن، أحفادي هم طلاب هنا 

السيد عزام اسماعيل )خريج   -"أيضا

1975)* 

 

الدولية البكالوريا برنامج في العالمية التالمعد من أعلى نتائج 2017 صف ققح  

طالب  120حقق أكبر صف عدداً في تاريخ المدرسة، المكون من 

من  %98.5 نسبة وطالبة، نتائج عالية جداً، حيث اجتاز الامتحان

 . طالباً  96 طلاب وهو ما يعنيال

علامات عالية جداً في الأربعينات، بينما  على طلاب ةخمس وحاز

حاز . 39و 30على علامات بين  آخرون أن يحصلوا  69 استطاع

 !2017طلابنا وطالباتنا على علامات مشرفة لعام 

 !2018صف  طلبة –تمنياتنا بالتوفيق لخريجنا للعام المقبل   

 

http://mixlr.com/rfs-radio-ramallah-friends-school/


  
 

  

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

يمكنكم اآلن الحصول على هدايا مدرسة 

الفرندز التذكارية الجديدة: )باليز، 

ما إسالسل املفاتيح( الخاصة بكم  كاسات،

من خالل إرسال إيميل ملكتب العالقات 

أو من خالل  )lmurra@rfs.edu.ps (العامة

زيارة طاولة البيع الخاصة بنا في نشاطات 

 املدرسة!

 

 !يا مدرسة الفرندز التذكارية الجديدةاصبح اآلن بإمكانكم الحصول على هدأ

 المتوسطة والثانوية في برنامج السنواتمق اربات التعلم  
 ثانويةمديرة المدرسة ال – ريام كفري

منهج التعليم ستند برامج البكالوريا الدولية على ت

الشامل. في محاولة لتشكيل ھذا النمط، یتم تحدید 

مجموعة واضحة من أطر التعلم المعتمدة في 

 برنامج البكالوريا الدولية.

من حيث نظرية التعلم، تحفز أطر التعلم في برامج 

البكالوريا الدولية التعلم المعرفي، وتسمح للطلاب 

هم في ة( تساعدبتطوير مهارات اجتماعية )عاطفي

ج. كما أنها تسمح بالتعلم ما وراء إدارة الذات والمز

المعرفي ليتم تفعيلها مما يجعل الطلاب على بينة 

يتعلمونه. وتنقسم الأطر إلى خمس فئات:  ما

الاتصالات والإدارة الذاتية والاجتماعية والبحوث 

والتفكير. ولكل فئة من هذه الفئات مجموعات 

وسطة وبرنامج محددة لبرنامج السنوات المت

 .المرحلة الثانوية

 

أثناء العام الماضي، شارك أعضاء هيئة التدريس في كل من 

برنامج السنوات المتوسطة وبرنامج المرحلة الثانوية في 

وكيفية تنفيذها. العديد من جلسات النقاش حول أطر التعليم 

في  إدخالهاذه الأطر وحاولنا تدريجياً لخططنا عموديا له

ة لتنظيم المناهج الدراسية، وقررنا بعض الخطوات العملي

التقييمات الداخلية حول التواريخ والمواعيد النهائية وتعزيز 

 عملية المتابعة مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

بدءا من شهر تشرين الثاني وخلال الأشهر المقبلة، سننظم 

وننفذ نشاطاً مدرسياً واسعاً يطلق عليه "أسبوع الإدارة 

 تعليم على نحو أفضل.الذاتية" بهدف تعزيز تنفيذ أطر ال

  

إن فهم وتنفيذ الأطر التعليمية، يجب أن أعترف، هو واحد من 

أكبر التحديات التي نواجهها، ولكننا سوف نستمر في العمل 

 *عليها خلال هذا العام وخلال الأعوام القادمة.

 

 

  ؟CASما هو ال

مكتب العلاقات  –لمى مرة 

 العامة
نشاهد كل أسبوع طلاب مدرستنا الثانوية يحملون 

المعاول يلبسون السترات الصفراء أو كفوف 

البستنة يتجهون نحة شارع قريب كجزء من برنامج 

CASلكن ما هو ال . CAS؟ 

تعود أحرفه لكلماٍت تعني  CAS إن برنامج ال

الإبداع، النشاط والخدمة جزٌء مفعٌم بالحياة من 

لدولية للسنوات الثانوية حيث برنامج البطالوريا ا

 150يتطلب من كل طالب)ة( إنجاز ما مجموعه 

ساعة من وقتهم يقضونها بمساعدة، تحسين، 

 تطوير، وخدمة المجتمع بطرٍق متعددة.

مع َمهمة برامج البكالوريا  CAS يتطالق برنامج ال

الدولية، التي تهدف لتطوير التساؤل والاطلاع 

تمكنوا من خلق عالٍم والاهتمام عند الشباب كي ي

أفضل وأكثر أمناً وسلاماً من خلال نشر التفاهم 

 والاحترام للثقافات المتعددة.

في هذا البرنامج، يركز الطلبة على ثلاثة جوانب. 

في الجانب الإبداعي يعتمد الطلبة على استخدام 

الخيال. وفي جانب النشاط يعتمدون على قردتهم 

خدمة فيعتمدون الجسدية للعمل. أما في جانب ال

على خدمة الآخرين ممن هم أقل حظاً ويعملون 

 أيضا لأجل الحفاظ على بيئة أنطف وأصح.

ُيطلب من طالب برنامج البكالوريا الدولية الموازنة 

وبإمكانه/ا أيضاً الدمج  CAS بين الجوانب الثلاثة لل

 بينها.
 

يكسب  CAS بعد الانتهاء من ساعات ال

هذا ملامح، للاطلاع عليها رجاء زيارة  7الطالب)ة( 

 .الرابط

اسماً عربياً  CAS ال جمنحت مدرسة الفرندز برنام

وهو اسم يستخدم "العونة" ويعني المساعدة 

لوصف مد يد العون بين  منذ آالاف السنين

عين وأهالي القرى الفلسطينيين لبعضهم المزار 

حياة طلابنا وُيكمل  CAS ُيثري برنامج ال البعض.

طريقهم نحو خدمة المجتمع، وهي قيمة من قيم 

الكويكرز التي تبنبتها المدرسة منذ تأسيسها في 

 زحيث يشارك كل طلاب مدرسة الفرند .1869عام 

بصفوف البستان حتى الثاني عشر في برنامج 

 التطوعي لخدمة المجتمع. المدرسة

 

طلابنا الفرصة ليصبحوا CAS يمنح برنامج ال"

أعضاؤ فاعلين ف يالمجتمع من خلال التعرُف 

على مسؤولياتهم والتزاماتهم نحو البيئة 

 منسق برنامج ال –محمد سليم  – والمجتمع."

CAS 

 
 

 

تشرين أول  7  

دوام للمرحلة ورشات عمل للتطوير المهني للأساتذة / لا يوجد 

والثانوية ىية، بنما نصف دوام للمرحلة الوسطالابتدائ  

  

تشرين أول 14  

 ( لطلاب الصف الحادي عشرPSATامتحان )

  

تشرين أول 24  

المدرسة الثانوية –اخر يوم في الربع الأول   

  

كانون أول 2  

المدرسة الثانوية –توزيع الشهادات    

 

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر 
 بأنك أنت قد تكون النور."

 من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون تلفون   

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 

 
 التحرير: بيسان جعوان

 مرةالترجمة: بيسان جعوان ولمة 
التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان جعوان، 

 لمى مرة ومحمد داوود.

 رزنامة المدرسة

 أسلوبه .تربوي مصلح و معروف فيلسوف ديوي جون ".ذاتها الحياة هو التعليم للحياة؛ التحضير ليس التعليم"

 المشاكل، لحل أداة هي التفكير عملية أن حيث مؤثراً، كان عملي نظام إلى التقليدي التعليم نظام تغيير في

 .واختبارها عليها العمل هو للأفكار العملي التطبيق بأن اعتقاده عن أعرب .والعمل والتنبؤ،

 

 لدينا يكون أن إلى يدفع ما وهو مجتمعة، الكويكرز قيم وممارسة الدولية البكالوريا برنامج اعتماد يتم هللا، رام الفرندز مدرسة يف

 على ونشجعهم نفسها، الحياة هو التعليم بأن طلابنا نعلم حيث .لطلابنا واقعية تعليمية خبرات فيه فرنو رائد تعليمي نظام

 تمتزج كما .المنفتح والتفكير العولمة لمواجهة استعداد على طلابنا يبقى التغير، سريع العالم هذا في .مستقل بشكل التفكير

 ومستعدا منفتحا المتعلم يصبح حيث المتعلم سمات مع واحد وقت في علمونالم صممها التي الدولية البكالوريا تعليم تجارب

 .المخاطر لأخذ

 مثل الفرندز، مدرسة في الكويكرز قيم مع بالتزامن يعمل محيطهم مع والمتواصلين والمهتمين المبدئيين الطلاب من أجيال خلق

 أساسيات دمج خلال من التعليمية الخبرات من واسعة وعةمجم طلابنا يجرب .وخدمته والمجتمع العدالة وكذلك والنزاهة الحقيقة

 .والتعاطف والاحترام التسامح مثل الدولية البكالوريا

 إلى بالإضافة الكويكرز، قيم الاعتبار في الأخذ مع الواقعية التعليمية التفاعلات  تعزيز في نفخر نزال لا الفرندز، مدرسة في نحن،

 التركيز إليه، يشير بأن را فخو ديوي جون سيكون ما مع طلابنا، لتزويد جاهدين نسعى ونحن .يةالدول البكالوريا في المتعلم سمات

 *.والعلوم والمفاهيم واللغة المعرفة من الحقيقي العالم استخدام على

"كل فرد ناجح يعلم أن إنجازه 

يعتمد على مجموعة الأشخاص 

بول ريان  -". هالذين يعملون مع

 الأمريكي()رئيس مجلس النواب 

 

تهدف المدونة الاجتماعية 

الالكترونية الجديدة للمدرسة 

الدمج بين أعضاء مجتمع 

المدرسة، وخلق مساحة 

للنقاشات البناءة بين الطلاب 

ين فوالأساتذة والأهل والموظ

 والخريجين.

 

تدار هذه المدونة من قبل 

 مكتب العلاقات العامة في

المدرسة، وهي مساحة لنا 

صوتنا في سماع إجميعا ل

القضايا التي تعنى مجتمع 

المدرسة بشكل عام. لذلك، 

جميعكم مدعوون لمشاركتنا 

هذه المساحة من خلال مشاركة 

أفكاركم وآرائكم كأعضاء فاعلين 

 مجتمع.لفي هذا ا

نرحب بكم جميعاً لكتابة أي شيء 

  يخص مجتمع المدرسة.

 

الكتابة حول مواضيع  بإمكانكم

أكاديمية، الحياة المدرسية، قيم 

الكويكرز في المدرسة، العلاقة 

اوف بين الأساتذة والطلاب، مخ

البكالوريا برنامج الأهالي، 

 .الدولية

 

يمكنكم مشاركتنا كتابتكم حول 

 أي موضوع ذو علاقة!

طلاع على المدونة الالكترونية للا

 زيارة الرابط التالي: رجاء

http://ramallahfriendsschool

blog.blogspot.com 
 

 االجتماعية المدونة
 لمدرسة الجديدة األلكترونية

 الفرندز

 

 مدرسة في الكويكرز وقيم الدولية البكالوريا
 الفرندز

 

 الابتدائية المدرسة مديرة - دحدح فريدا
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