
 
 

 2017 تشرين الثاني 14غزير في 
 

 الكرام،ة عامّ علوم الال فرع –الثانوّي الثالثحضرة أهالي الصّف 
األنطونّيات، إدارة ثانوية الراهبات عاون المستمّر بين فئات عائلة ثانوّيتنا، يهّم واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا

تشرين  42الجمعة الواقع فيه يوم ُيعَقد عاّم  اجتماع   إلى أوالدكم/تالمذتنابرفقة غزير، أن تدعوكم –مار الياس 
ضمن الطابق الرابع من مبنى المرحلة  قاعة االمتحاناتفي  ،من بعد الظهر الخامسةالساعة  2017الثاني 

نوا على بّينة  النهائّية، كي تكو الصفوف ّكاديمّية والمسلكّية في األاألمور مسار على  طالعكممن أجل إ الثانوّية،
 في تحّمل المسؤولّية الكاملة وااللتزام بها. منها ونتشارك مًعا

 مع أفراد الهيئة التعليمّية في كّل المواّد. -لمن يرغب –لقاءاٌت فردّيةو  استالم دفتر العالمات لي ذلكي
 أوالدكم/تالمذتنابين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ِلما فيه خدمة إّن حضوركم البّناء يعّمق التعاون المثمر 

 نمّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلمّي.و 
 

 اإلدارة
 .2017تشرين الثاني  20 هالواقع في اإلثنينالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة المرحلة الثانوّية يوم 

 
 

 

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

 24يوم الجمعة  المقّررجتماع قد تبّلغُت ضرورة التزامي حضور اال ،فرع العلوم العاّمة لثفـي الصّف الثانوّي الثا

بناء في َتِبعة  عماًل بمبدأ المشاركة بين الجميع، برفقة ابني/ابنتي، الرابعة والربعالساعة  ،7201تشرين الثاني 

 . وناجح  ومسؤول جيل  واع  

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

  



 
 

 2017 تشرين الثاني 14غزير في 
 

 الكرام،علوم الحياة  فرع –الثانوّي الثالثحضرة أهالي الصّف 
األنطونّيات، إدارة ثانوية الراهبات عاون المستمّر بين فئات عائلة ثانوّيتنا، يهّم واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا

تشرين  42الجمعة الواقع فيه يوم ُيعَقد عاّم  اجتماع   إلى أوالدكم/تالمذتنابرفقة غزير، أن تدعوكم –مار الياس 
ضمن الطابق الرابع من مبنى المرحلة  قاعة االمتحاناتفي  ،من بعد الظهر الرابعة والربعالساعة  2017الثاني 

نوا على بّينة  النهائّية، كي تكو الصفوف ّكاديمّية والمسلكّية في األاألمور مسار على  طالعكممن أجل إ الثانوّية،
 في تحّمل المسؤولّية الكاملة وااللتزام بها. منها ونتشارك مًعا

 مع أفراد الهيئة التعليمّية في كّل المواّد. -لمن يرغب –لقاءاٌت فردّيةو  استالم دفتر العالمات لي ذلكي
 أوالدكم/تالمذتنابين اإلدارة واألهل والهيئة التعليمّية ِلما فيه خدمة إّن حضوركم البّناء يعّمق التعاون المثمر 

 نمّوهم اإلنسانّي وتقّدمهم العلمّي.و 
 

 اإلدارة
 .2017تشرين الثاني  20 هالواقع في اإلثنينالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة المرحلة الثانوّية يوم 

 
 

 

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

يوم الجمعة  المقّررجتماع قد تبّلغُت ضرورة التزامي حضور اال ............ علوم الحياة فرع لثفـي الصّف الثانوّي الثا

في َتِبعة  عماًل بمبدأ المشاركة بين الجميع، برفقة ابني/ابنتي، الرابعة والربعالساعة  ،7201تشرين الثاني  42

 . وناجح  ومسؤول بناء جيل  واع  

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

  



 
 

 
 

 2017 تشرين الثاني 14غزير في 
 

 الكرام،فرع االجتماع واالقتصاد  –الثانوّي الثالثحضرة أهالي الصّف 
األنطونّيات، إدارة ثانوية الراهبات عاون المستمّر بين فئات عائلة ثانوّيتنا، يهّم واصل والتّ منها بأهّمّية التّ  إيماًنا

تشرين  42الجمعة الواقع فيه يوم ُيعَقد عاّم  اجتماع   إلى ابرفقة أوالدكم/تالمذتنغزير، أن تدعوكم –مار الياس 
ضمن الطابق الرابع من مبنى  قاعة االمتحاناتمن بعد الظهر، في  الثالثة والنصفالساعة  2017الثاني 

نوا على مسار األمور األّكاديمّية والمسلكّية في الصفوف النهائّية، كي تكو  طالعكمأجل إالمرحلة الثانوّية، من 
 في تحّمل المسؤولّية الكاملة وااللتزام بها. على بّينة  منها ونتشارك مًعا

 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  20 هالواقع في اإلثنينالرجاء ملء االستمارة أدناه وإعادتها إلى إدارة المرحلة الثانوّية يوم 

 
 

 

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

 قد تبّلغُت ضرورة التزامي حضور االجتماع المقّرر ............ فرع االجتماع واالقتصادلث فـي الصّف الثانوّي الثا

، عماًل بمبدأ المشاركة بين برفقة ابني/ابنتي ،الثالثة والنصفالساعة  ،7201تشرين الثاني  42يوم الجمعة 

 .الجميع في َتِبعة بناء جيل  واع   وناجح  ومسؤول

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


