
 

  
  

 

 

 

 2021  ثاني شرين ال ت  30طرابلس، في                       
 الكرام،  ناأهل

، انطالقًا من ثقتكم كماصة وأن  يدفعنا إلى التفاؤل، خل بصيص نور  ية هذه األيام الصعبة، يبقى األمأمام ضباب 
 كم عليها.، بعزم وإصرار ومحبة نشكر ويةلتربرتنا اتم شركاء في مسيبمدرستكم، ال زل

، ذلك أننا كمدرسة لم نأُل  أن ندعم التربية والتعليم، فنضع حجر األساس لبناء مستقبل أوالدنا دعوة مقد سة،    يه 
في   الداعمركتكم معنا هي  ، ومشا الوطنتساهم ببناء  متعل مة،  واعية  بتخريج أجيال مثقفة    رسالتنا جهدًا، في سبيل تحقيق  

، ولم ا لم يكتمل النصاب  تشرين الثاني  19تاريخ  بة لألهل  النتخاب لجنة جديدُعِقد اجتماع  من هنا    .نجاح هذه الرسالة 
ر في بمن ح  لجنة ال تم  انتخاب   .2021 تشرين الثاني 26الثاني بتاريخ  االجتماعض 

نسان، ا السامية ببناء اإلهلتحقيق أهدافجسر عبور  المدرسة    مع  لشك ِ ت أن  منية  متاللجنة الجديدة،    اإلدارة  ئتهن   
 كل إنسان.. 

التي  نشكر    السابقة  تها بإخالص    ناضلتاللجنة  التي واجه  الظروف الصعبة  لتخط ي  باإليمان   وتفاٍن  متسل حة 
 والرجاء والمحبة.. 

بمدرستهم في زمٍن أثقل  ك  س  وتفاؤل وتم من اندفاع    وهبذل، لما إلى كل فرد من أفراد عائلتنا   كبروالشكر األهم واأل 
 كاهل الكثيرين.. 

 . وصول بأبنائنا إلى قم ة الثقافة والتربية والوطنيةمدرسة وأهالي، من أجل ال عمل معًا، د عهدنا بأن نوأخيرًا، نجد ِ  
 ، شكراً و 

 ة:األهل الجديدجنة أسماء ل إليكم 
 

 عضو : السيدة باسكال بافيتوس - رئيسة اللجنة  : السيدة ميرنا دبج  -
 عضو : الدكتور حسيب خربطلي  - نائب الرئيس  : السيد زياد خالد -
 عضو : السيد طارق متلج - السر أمينة  : السيدة ماجدة شدراوي  -
 عضو : السيد فادي السيد - لجنة مالية  : لسيدة ميراي جريج ا -
 عضو : فادي مخائيل  سيدال - لجنة مالية  : السيدة رانيا مواس -
 عضو : كفاح مخائيل  لدكتورا - عضو : السيدة نادين جاجية -
 عضو : السيدة ماجدة جمعاوي  - عضو : ا دورةالسيدة ألم  -
    عضو : السيدة مارينا حايك -

 

 اإلدارة 
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