
 أعضاء مجتمع مدرسة الفرندز رام هللا وجمعية الفرندز يونايتد ميتنغ األعزاء،

 

أسااااارس مدرساااااة الفرندز ملرام هللا الفئات املختلفة مو أعضااااااء خالل األساااااامليع ا،اكاااااية، عا  مو يواقا سااااارورن ل اء العديد مو 

انطل اا  عناادمااا قماا  ملتعي   قااد هاا ا اختتااام عمليااة ملياام يوليااة م  فااة عاااناا  ف  نجز عمليااة اختيااارن للماادير العااام ا  ااديااد أل 

ن  ه ه الل نة مو عضااااااااااااااولو امن   مو مجل  أمناء   نة البيم عو مدير عام جديد لتعمل معا لتوجيه ه ه العملية  وتكو  

يونايتد ميتنغ، ها سيلفيا عام   معية الفرندز لعمر تسدل ورلتشاري ستوتلر، وعضو آخر مو امل ل  اهما مدرسة الفرندز، 

 
 
  غرلفز  جلاااؤ ه اء األعضاااااااااااااااااء ة   عملياااة البيااام خ  س

 
عملياااات الكول رز، لفهم وتإيارس ا،ااادار ، و التعليم،  مجاااال فا عمي اااة

 
 
 للسياق الفلسطيني  واحت اما

 

، 2021مو عام    وبيلول شاااااااهر عانو  ال ا  2020انطل   عملية البيم عو مدير عام جديد فا شاااااااهر تشااااااارلو األول مو عام 

طلؤ تم ت ديمه له ا ا،نصااااااااااؤ  خالل شااااااااااهر شاااااااااابا ، أجرلنا جولت   مو  35عان    نة البيم قد تل   وتفيصاااااااااا  أ    مو 

لعدي مو اإليارل   ا، هل   واأل فاء ال يو اعت دنا ملأنهم قايرو  عل  ا خدمة فا منصااااااااااااؤ ا،دير  ا، املالت، وحصاااااااااااارنا ال ا مة

داية شااهر آرار، قمنا ملالتوا اال مع ا،راجع ا،هنية وقمنا ملت ييم الرالة الثي أمرونا بها مل صااو  العام  خالل شااهر شاابا  ومع مل

 مرشحينا األساسي   

 

أولياء أمور الطلبة، و مو مدرسااااااااة الفرندز،   قبل الشااااااااروي فا عملية البيم، قم  ملاسااااااااتضااااااااافة جلسااااااااات اسااااااااتماي مع خرلج  

مالهم وأولولاتهم مل صاااااااااو  ا،دير العام آعا أعضااااااااااء أسااااااااارس ا،درساااااااااة شاااااااااار  محيم وأعضااااااااااء مو مجل  األمناء   ،موظف  و 

 
 
عل  فطنة   نة البيم  ملينما ع    أعضاااااء أساااارس ا،درسااااة عو آراءهم املختلفة،   ب     رت ه ه ا،داخالت بشااااكل  ا  ديد  وقد أم

  ملرندز يأملو  ملمدير عام جديد يرأينا أ  أعضاء أسرس مدرسة الف
 
 الصفات التالية: تيل

 د هولة الكول رز ورسالة ا،درسة يفهم ولجس     شخص  1

 فلسطيني أو يفهم ال  افة الفلسطينية    شخص  2

 ح ي يةمل طاي التعليم،  ، متمر   م س   لروح عمل الفرلقفعال، و  قون، ومدير   رو رالة، ةيارن     قا د  3
 
  ول دم خدمة

 ا،علم   وا،وظف   قدرات يتفهم أنظمة ا،درسة ويست مر ملتطولر    شخص  4

 خ  س م بتة ملجمع الت  عات لديه رو يراية ملاألمور ا،الية و    شخص  5

  قاير   قا د  و أيضاااا   جيد    ااال بشاااكل  جيد وقاير عل  التوا   مساااتمع  6
 
مل   يوحد ن ملا،درساااة مبني عل  ال  ة ر  سااا  عل  ملناء مجتمع أ

 الفئات املختلفة الثي تنتمي مل تمع ا،درسة 

 والصفات ا  يدس م ل الصدق والتواكع والتعاو  س  عام يتسم ملالنضج العاطف ، يتيل  ملاأل    مدير  7

 

ملصاااااااااااااافثي األم   العاااام   معياااة الفرنااادز يوناااايتاااد ميتنغ، ةنهاااا مساااااااااااااا وليثي ال ب  س ات اااار قرار بهااا ا التعي   الهاااام  بعاااد ااطالي 

الت، وتل   راى مو ا،راجع ا،هنية، والصااااالس وااسااااتبصااااار، ومراجعة مداخالت فئات أساااارس ا،درسااااة، وإجراء جوات مو ا، امل

 تام لتعي   رانية ب  معايعة لت دم ملمنصؤ ا،دير العام ،درسة الفرندز ملرام هللا  بشكل    نة البيم أنا و  نتيد  

 

 
 
تزلد  بولة تتمتع مل   س  تر  رانية ليسااا  غرلبة عل  مدرساااة الفرندز  ها طالبة ساااامل ة، معلمة، وأم ل المة خرلج    ةنها أخصاااا ية

 
 
عل  مو عمل  فا قد و   ال انون واألساااااااااااا ااااااااااا يو العا ا،  مرحلة التعليم منهاو  ل التعليم ملمراحله املختلفةمجافا  عو عشااااااااااارلو عاما



األري  والوايات ا،تيدس  حصاااااااااال  عل  شااااااااااهايس البكالورلو  فا ت صااااااااااص األيب اإلنجل  ن مو جامعة ال  مو  فا و  فلسااااااااااط  

 األري  وشهايس ا،اجست   فا ت صص التعليم مو جامعة ويس  تشيست  فا ملنسلفانيا، وعان  
 
 ل  اي  و تلمي س فأيضا

 

 
 
  ملصفتها فلسطينية

 
ا،كا  ال ن انطل   منه رحلتها الروحية والتكولنية   رندز ملرام هللامجتمع مدرسة الف رانية عت    مسييية، ت

    ر  تت
 
خالل تعلمها ومساااااا  تها ا،هنية فا و  ااااااح  س، حضااااااورها لل اءات الصااااااالس مع زمال ها فا ا،درسااااااة   رانية، عندما عان  طفلة

 
 
  مدرساااااااااااااة الفرندز، طورت رانية الت اما

 
  قولا

 
  نيو ا،درساااااااااااااة، وت اربا

 
 وروحي ومي ا

 
مع الكول رز  عندما عان  تسااااااااااااا و فا ويسااااااااااااا   ا

 لناشط ملا ح وق ا،دنية االكول ر و تشيست   طالبة ماجست  ، مس ط رأ  
 
ل اءات  ما تيضر   ملاياري راست ، عان  رانية غالبا

 جمعية ياونينحتو  للفرندز  ملاإلكافة ة   رلك، تيضر رانية ل اءات العبايس فا جمعية رام هللا 

 

ر يم و مو خالله ةعايس ت وقع،عت دات الكول رز، أ بي  رانية تنظر ة   التعليم عل  أنه يعوس وممو خالل قربها  العالم  صو 

  إي افو 
 
  عل  رلك، تعت     األنظمة ال معية  عالوس

 
  رانية شاااااهايات الفرندز جزءا

 
،درساااااة الفرندز  سااااااسااااايةمو ا  ينات األ  حيولا

 
 
  ملرام هللا، ملل وتعت  ها ميرعا

 
  "ة  ه ا التيول"، ت ول افع الطلبة نيو التيصيل األعاييمي األفضل والتيول الروحلد أساسيا

 نور هللا الداخلا، ال ن أراه يدفعنا ملاستمرار للسعا مو أجل عالم أ    ميبة وتكامل "لانية، "يم و ف ط فهمه عا عكا  ر 

 

 تضيف رانية قا لة:

ملمواري ميدويس، وأ  أقدم الطاقة ال ب  س والصايقة نيو مو  س  ت  ا،هنية أ  أنجز أشياء عظيمةمعلمتني حيات  و 

 
 
الطالب التوق نيو هللا والسالم،  ما هو  أساعدو  ح ي   أ  أخدم رسالة ا،درسة أعمل معهم وأخدمهم  ةنه لشرف

ممارسااااااات مل أ  أوا اااااال يم  ، آس عامةملاللحة العربية عل  ح ر مبنى اإليارس فا ا،درسااااااة األساااااااسااااااية   مدير  ميفور  

إيرا  طاقة مدرساااااااااااة الفرندز الها لة فا  ااااااااااانع ال رار، وتطبيق اسااااااااااات اتيجيات تنمولة ومساااااااااااتدامة، ويعم و  الكول رز 

 وإمكاناتها مو أجل أجيال ا،ست بل مو ال ايس الفلسطيني   

 

غزس   ما تشااااااااارف عل  أعمالهم ملمجال التعليم فا ال د ، الضااااااااافة الحربية و  يوت و  World Visionتعمل رانية حاليا فا منظمة 

عيشاااو  ملرام  ا،نظمة الهايفة لتيسااا   ال درس عل  ا حصاااول عل  تعليم نوقا لفطفال فا فلساااط  ، خصاااو اااا أولئك ال يو ي

 للحة اإلنجل  ية ومديرس ،درساااة  تأت  ة   مدرساااة الفرندز ملناء     ما عمل  م  شاااةفا مناطق مهم
 
عل  تو ااايات مو عدي مو  در ساااة

 عروف   مييني  ، وعول رز ء زعماب السامل   ، و رباب العمل والطال أ

لم يتم اإلعال  حثى اآل  عو ا،وعد ال ن سااااااااااااااوف تبادأ فياه رانياة خدمتهاا فا مدرسااااااااااااااة الفرندز  ومع رلك، آمل ملأ  يتم تياديد 

 الوق  الكافا إلجراء انت ال سل  

 

و أن تدعو  لها وهي تسمممممممالعد ذهمممممممال       جك ا أر عامة  ملقبلة. ر نية معايعة كاملديرة  لفي ترحيب بال لي أرجو أن تنضممممممم و 

وظف  ، ا، ،ةمو مجتمع ا،درسااااااااا عامل   ساااااااااوف تيتا  لدعم   ملسممممممملولية  لهامة. وأرجو أن تطدو   لجرع ل وممممممم يعها و ع ها. 

 وتتم و مو تي يق أشياء عظيمة ،درسة الفرندز ملرام هللا  سالدعو وفا ه ه ع  ت األمناءا،علم  ، ومجل  

 

 عمة وسالم،عونوا ملن

  يلا ر   يالم

 األم   العام



   

  

 

 


