
 

 2017تشرين الثاني  21غزير في 

 

 الكرام، (Cو) (B)( وA)األساسي التاسع حضرة أهالي الصّف 
األنطونّيات، اهبات ة الرّ إدارة ثانويّ عاون المستمّر بين فئات عائلة ثانوّيتنا، يهّم واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا

 كانون األّول 1 الواقع فيهالجمعة يوم ُيعَقد عاّم  اجتماع  إلى ا برفقة أوالدكم/تالمذتنغزير، أن تدعوكم –مار الياس 
ضمن الطابق الرابع من مبنى  قاعة االمتحاناتمن بعد الظهر، في  الثالثة والنصف في تمام الّساعة 2017

كي على مسار األمور األّكاديمّية والمسلكّية في صّف الشهادة المتوّسطة،  طالعكمالمرحلة الثانوّية، من أجل إ
 في تحّمل المسؤولّية الكاملة وااللتزام بها. نوا على بّينة  منها ونتشارك مًعاتكو 

 مع أفراد الهيئة التعليمّية في كّل المواّد. -لمن يرغب –ولقاءاٌت فردّية استالم دفتر العالماتيلي ذلك 
 أوالدكم/تالمذتناإّن حضوركم البّناء يعّمق التعاون المثمر بين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ِلما فيه خدمة 

 ونمّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلمّي.
 

 اإلدارة
 

 2017تشرين الثاني  28 هالواقع في لثالثاءالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة المرحلة يوم ا

 
 

 

 
 ............................................................................التلميذ)ة(  ولّي)ة( أمر.............................................أدناه الموّقع)ة(أنـا 

كانون  1الجمعة يوم قد تبّلغُت ضرورة التزامي حضور االجتماع المقّرر ، .............الصّف األساسي التاسعفـي 

، عماًل بمبدأ المشاركة بين الجميع في َتِبعة بناء جيل  واع  برفقة ابني/ابنتي ،الثالثة والنصفالساعة  ،2017األّول 

 وناجح  ومسؤول.

 
 .......................................................التوقيـع        .................................................................التاريخ

  



 

 2017تشرين الثاني  21غزير في 

 
 الكرام، (E( و )D)األساسي التاسع حضرة أهالي الصّف 

األنطونّيات، إدارة ثانوية الراهبات عاون المستمّر بين فئات عائلة ثانوّيتنا، يهّم واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا
 كانون األّول 1 الواقع فيهالجمعة يوم  ُيعَقدعاّم  اجتماع  إلى ا برفقة أوالدكم/تالمذتنغزير، أن تدعوكم –مار الياس 

ضمن الطابق الرابع من مبنى  قاعة االمتحاناتمن بعد الظهر، في  ّنصفالرابعة والالساعة في تمام  2017
على مسار األمور األّكاديمّية والمسلكّية في صّف الشهادة المتوّسطة، كي  طالعكمالمرحلة الثانوّية، من أجل إ

 في تحّمل المسؤولّية الكاملة وااللتزام بها. نوا على بّينة  منها ونتشارك مًعاتكو 
 مع أفراد الهيئة التعليمّية في كّل المواّد. -لمن يرغب –ولقاءاٌت فردّية استالم دفتر العالماتيلي ذلك 

 أوالدكم/تالمذتناكم البّناء يعّمق التعاون المثمر بين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ِلما فيه خدمة إّن حضور 
 ونمّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلمّي.

 
 اإلدارة

 2017تشرين الثاني  28ه الواقع في لثالثاءالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة المرحلة يوم ا

 
 

 

 
 ............................................................................ولّي)ة( أمر التلميذ)ة( .............................................الموّقع)ة( أدناهأنـا 

كانون  1الجمعة يوم قد تبّلغُت ضرورة التزامي حضور االجتماع المقّرر  ،...............الصّف األساسي التاسعفـي 

، عماًل بمبدأ المشاركة بين الجميع في َتِبعة بناء جيل  برفقة ابني/ابنتي ،النصفالرابعة و الساعة  ،2017األّول 

 واع  وناجح  ومسؤول.

 
 .......................................................التوقيـع        .................................................................التاريخ


