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�ََّخسـؤُـسَ)ֱקـألُـخلخئ›طـخÐ þخألـ
شهادات خريجي سنة اليوبيل ٢٠٠٢

لو كانت هناك جائزة الفضل مدرسة وأحسنها لفازت بها 
مدرستي. 

أكثر ما سافتقد عندما أغادر املدرسة هو الشعور باحملبة 
واحلنان. 

أحب مدرستي النني أشعر فيها باألمان وكأنها بيتي ومعلماتي 
أعتبرهن  مثل أمي.

أشعر في هذه املدرسة كاننا اسرة واحدة مترابطة نحب بعضنا 
البعض ونراعي شعور بعضنا البعض.

لن جند أي مدرسة مثل مدرستي النها ال تتعامل معنا بالعنف بل 
بالتفاهم.

نتمنى لوكان هناك صف سابع أو أكثر حتى ال أترك هذه املدرسة 
اجلميلة.

انني حزينة النني ساودع مدرستي التي علمتني القراءة والكتابة 
كما علمتني الصدق واألمانة واألخالق  اجليدة.

هذا املعهد تعهدنا براعم صغيرة رشفنا منه رضا ب العلم واألدب 
واألخالق الكرمية من مديرة عظيمة ومربيات فاضالت فأصبحنا 

زهورا يانعة لها عقول متفتحة بالعلم. 
تولي روضة الزهور اهتماما خاصا بالعالقة فيما بني البيت 
واملدرسة واولياء األمور يشاركون في عدة أنشطة ولهم كلمتهم 

اخلاصة في حفالت التخرج. 

روضة الزهور غنية عن التعريف فهي َمْعلَم من معالم قدسنا 
احلبيبة بل بلورة تشع رجال ونساء املستقبل لهذا الوطن فقد 
زرعت فيهم األخالق الرفيعة والقيم االنسانية واملبادىء النبيلة. 

(خلود كمال حزيران ٢٠٠٣)

لقد برهن خريجو روضة الزهور حني انتقالهم إلى مدارس أخرى 
أنهم تعلموا على أسس تربوية نفتخر بها حيث كانوا املبدعني 
واملتفوقني في صفوفهم. (نبيل احلاج ياسني عام ١٩٩٨)

يحق لروضة الزهور ان تتفاخر مبا أجنزت.  كما ميكنها أن تعتز 
بالعالقات األسرية احلميمة التي تربط كادرها ببعضهم البعض وما 
يضفيه ذلك من أجواء صحية سليمة على كامل أجواء املدرسة،  
اضافة لكونها من املدارس القليلة اخملتلطة التي تنشىء جيال سويا 
ومنفتحا. عالوة على مواكبة روضة الزهور حلركة التطور في 

حقل التربية والتعليم. (عوني الوعري حزيران ١٩٩٧)
ان السنوات االولى في التربية هي في بالغ األهمية النها مبثابة 
وضع احلجر األساسي وروضة الزهور أوفت بهذا الغرض. 
هذه الروضة هي نتيجة رؤيا امرأة واحدة آمنت انه بامكانها أن 
تخدم بنات وأبناء شعبها وجنحت في ذلك. (القس د. نعيم عتيق 

حزيران ١٩٩٦)
زيارات خريجي الروضة ملدرستهم ومشاركتهم في نادي 
اخلريجني دليل على االنتماء اخمللص ملدرستهم االولى. في 
إحدى زياراتهم عبر بعضهم من خريجي عام ١٩٩٦ عن 

شعورهم في الفقرات التالية: 

بكل صدق لم أنس يوما واحدا فضل هذه املدرسة في تأسيسي 
األكادميي حتى وأنا في اجلامعة.  أحسست بأن احلياة قد عادت بعد 
انقطـاع دام ثماني سنوات.  فكأن الواحد منا يحس بالشوق واحلنان 
إلى األم احلنونة التي كانت هي مصدر الدفء الدائم الذي تعلمنا 
منه كيف تكون بداية االنسان اجلميلة، وكيف البذور الصاحلة ال 
تنموا اال في التربة الصاحلة واخلصبة واملفعمة باحلياة.  

منتصر ادكيدك طـالب في جامعة بيرزيت 

عندما زرت مدرسة روضة الزهور مع أصد قائي شعرت بشعور 
طفل بني أحضان والدته احلنون.  وقد عادت بي الذكريات إلى أيام 
ا لطفولة، األيام االولى في حياتي، خاصة اجلزء األكادميي منها.
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إننا اليوم نعيش في جو جامعي يختلف متاما عن اجلو املدرسي 
فأين من يحتضنك بحنانه ويشفق عليك ويواسي آالمك ويرعاك.  

ولكن هيهات هيهات!!!!! 
 منتصر العباسي -  طالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
االردنية – اربد
لقد كان شعوري جميال عندما عدت إلى مدرستي التي تخرجت 
منها وخصوصا عندما رأيت معلماتي ومديرتي استرجعت بعض  

ذكرياتي اجلميلة في تلك املدرسة التي أحببتها.
محمد احلاج ياسني طالب في جامعة الشرق األدنى في قبرص 
(التركية)
إن شعوري كان جميال واعتلت البسمة على وجهي وذلك في  حلظة 
دخولي باب مدرستي القدمية.  وكأن املدرسة أما حنونا تضمني 
بلطف بعد غياب قد طال سنينا.  ولذلك بني الفينة واألخرى وعندما 
تضيق أبواب الدنيا أحاول أن أستعيد فر حتي  بالقدوم إلى مدرستي 
هذه التي متثل لي القدمي واحلديث.  نعم شكرا لك مدرستي. 
منير زلوم - طالب في جامعة بيرزيت 

شعوري كان أحلى شعور عند  زيارتي إلى املدرسة.  كانت تلك 
اللحظة  من أحلى حلظات حياتي حيث  شعرت وكأنني عدت إلى 
طفل األربع سنوات الذي يبكي وال يريد مفارقة امه ويذهب الى  
املدرسة. وفي نفس اللحظة تذكرت شعوري الفظيع عند مغادرة 
املدرسة وفراق اصدقائي ومعلماتي واحلاحي على املدرسة 

لزيادة صفوفها العليا.
وسيم كمال -  طالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية 
- اربد

Unforgettable years

Testimonies of some of the Jubilee Year  graduates.

Should there  be a prize for the best school, my 
school will be the winner

What I will miss most when I leave this school is the 
love and compassion that surrounds us

I love my school because I feel secure, as if I were 
at home, and I consider  the teachers  like my own 
mother

I feel as if we are one united family at this school.  
We love each other and we are considerate towards 
each other (or  we consider each other’s feelings)

We  cannot find a school like our school because it 
deals with us with understanding and not harshly

I wish there was a seventh grade or even more so 
that I do not have to leave this beautiful  school

I am sad to be leaving my school which taught me 
not only how to read and write but how to be of 
good character, truthful and honest. 

We were admitted to this school as young buds who 
flourished on good education and character building 
under the leadership of a great principal and very 
good teachers who encouraged us to keep an open 
mind towards education.
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Maxine Bruhns wanted to contribute this special testimony for the book. 

Remembering Lizzy:

In 1952, while a graduate student at the American University of Beirut, I became friends with co-student 
Rima Nasir, a bundle of energy and purpose.

My husband’s research required us to move to Jerusalem for six months.  It was there that we met Rima’s 
aunt Lizzy who explained clearly what her goal was for Rawdat El-Zuhur.  As so often happens in the 
Middle East, Lizzy  and her cousin Labib Nasir (general secretary of the YMCA) adopted us. Those months 
in Jerusalem remain etched in our memories and dear Lizzy is one of the Golden Highlights.

When I learned through ANERA that Rawdat El-Zuhur was flourishing under a broader mission, I began to 
provide a scholarship for a child each year. President Samia Khoury, Rima Nasir’s sister, made the project 
even more personal and we have stayed in touch.  Her retirement, though it seems premature, will enable 
her to strive for the betterment of Palestinian Children’s lives through these difficult years. May the future 
bring justice and freedom to the Palestinian people.

E. Maxine Bruhns, Director
Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs
University of Pittsburgh  
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The Outstanding Alumnus

Mazen Nofal, a self-made young man, was 
recognized in the graduation ceremony of June 
2003 as the outstanding alumnus. 

Mazen has been part of Rawdat El-Zuhur since its 
early years of development as an elementary school.  
After graduating in 1980, and while he was doing 
his secondary education,  he was running errands for 
the school and for the late Miss Nasir.  Mrs. Zananiri 
still feels that Mazen is her right hand assistant. After 
he graduated from high school he was employed 
officially at the school and eventually became the 
procurement officer, while doing part time work at 
the French Cultural Centre. During that period he 
took a number of courses including French which 
helped him develop his career. Now that he is a 
family man and father of two young girls  Mazen 
has become a full time staff member at the French 
Cultural Centre.  Because he feels Rawdat El-Zuhur 
is his second home, he continues to help with some 
errands before and after his working hours at the 
Centre.  His honesty, dedication  and concern for the 
welfare of the school and the children, will always 
be greatly appreciated. 
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Board of Rawdat El-Zuhur as of 

October 2003

Ms. Ranya Baramki President

Ms. Alia El-Yassir Vice President

Ms. Fifi Antar  Secretary

Ms. Dalia Habash Treasurer

Ms. Monica Awad

Ms. Ghada Habesch

Dr.  Hala Iqal Hallak

Ms. Dina Nasser

Ms. Maha Sader

Dr.  Sana’ Kanaan Shadid

Ms. Salwa Zananiri School Principal
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خؤ)ְَקـخؤحلŠخ�ָדְקـثPPثتثPPث
السيدة رانية برامكي الرئيسة

السيدة علياء اليسير نائبة الرئيسة
السيدة فيفي عنتر أمينة السر

اآلنسة داليا حبش أمينة الصندوق
د.حال عقال حالق

السيدة دينا ناصر
اآلنسة مونيكا عوض
د. سناء كنعان شديد

اآلنسة صفاء ابو عصب
السيدة غادة حبش
السيدة مها صادر

السيدة سلوى زنانيري مديرة املدرسة
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