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  شكر
تتقدم إدارة المدرسة بالشكر والتقدير لجميع أولياء ا�مور 

�ولياء ا�مور  الذين لبوا دعوتنا لحضور ا'جتماع ا�ول 
اير حيث تم مناقشة فبر 18والذي انعقد في يوم السبت 

 من بينھا سير العملية التعلمية والتي العديد من ا�مور 
. وكيفية التغلب عليھا والصعوبات التي تواجھھا المدرسة

واختتم  .مجلس �ولياء ا�مور انشاء كما بحث ا'جتماع 
ودعمھم وقوفھم على د أولياء ا�مور يكا�جتماع بتأ

  .  في آداء رسلتھا النبيلةومساندتھا للمدرسة 

  

  احتفا=ت
  

فبراير نترحم  17في الذكرى ا�ولى لثورة شعبنا المباركة في 
على أرواح الشھداء ونسأل A الشفاء للجرحى وعودة 

  للمفقودين

  
 ا�حديوم ھل بمدينة بمشاركة ا�ھالي  مدرستنااحتفلت 
، فبراير  17ا�ولى لثورة  الذكرىمناسبة حلول ب الماضي

تعبر عن الثورة  مسابقة افضل رسمبھذه المناسبة  توأقيم
رت عن الحدث وقد شارك معظم الطEب برسومات مختلفة عب

  :قائمة بأسماء الفائزينوھذه  ونالت اعجاب الحاضرين
ريم محمد الساطي، شيماء محمود الفليت، امل حازم سيالة، م

نور محمد جعفر، كوثر عامر عزاز، ايناس محمد أبوزعكوك، 
وسام ناصر الشروي، إلياس خالد ابوراوي، سارة سالم 

  .الترھوني، محمد عسان
  .في ا�سبوع التاليالفائزين  تم توزيع الھدايا على ھذا وقد

  

  اع�ن
ولياء ا"مور التقدم أعلى كل الراغبين بالعضوية في مجلس 

                        .ا"سبوعين القادمينتھم ,دارة المدرسة خ�ل ابطلب

  

  تنبيه
ارجو من ابنائنا التقيد بالزي المدرسي حيث لوحظ عدم اھتمام 

لوحظ تأخر بعض كما . بعض الت�ميذ بارتداء الزي المدرسي
عند انتھاء الدوام الرسمي  للمدرسة فنرجو أولياء ا"مور 

  .التقيد بمواعيد انتھاء الدوام الرسمي للمدرسة منھم
  و شكراً علي تعاونكم
  إدارة المدرسة

  إجتماع أسرة المدرسة
فبراير اجتماعين "سرة  26و  25وا"حد عقد يومي السبت 

المدرسة تم خ�لھما مناقشة سير الدراسة والصعوبات التي 
رق طتواجه المعلم وكيفية مساعدة ا,دارة على معالجتھا، كما ت

Qجتماع للتحضير ,متحانات نھاية الفصل الدراسي ا"ول لھذا ا
 1 مارس وتنتھي في 24العام والتي من المقرر أن تبدأ في 

شر تفاصيل جدول ا,متحانات على بنوسنقوم . 2012أبريل 
  .موقع المدرسة اQلكتروني 


