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بدء إمتحانات نھاية الفصل الدراسي األول

اجتماعات

بدأت السبت الماضي  24مارس  2012إمتحانات نھاية
الفصل الدراسي األول لكافة صفوف الدراسة بالمدرسة،
بواقع مادتين كل يوم .أسرة المدرسة تمنى كل التوفيق
والنجاح ألبنائھا األعزاء ،كما تود ادارة المدرسة شكر
كافة المعلمين والمعلمات وفريق اإلدارة على الجھد الذي
بذلوه خالل ھذا الفصل وتشد على أيديھم من أجل تطوير
أداء المدرسة في الفصل الثاني بإذن ﷲ.

تم يوم األحد  18مارس  2012أثناء اإلجتماع الثاني
ألولياء األمور مع إدارة المدرسة إنتخاب أول مجلس
أولياء لألمور بطريقة اإلقتراع السري المباشر وفرز
األصوات ،لكل من منصب رئيس مجلس أولياء
األمور وعضوين معه ،وقد انتخب المجلس على
النحو التالي:

نتمنى لكم قضاء اجازة ممتعة ونعلمكم بأن بداية الفصل
الدراسي الثاني ستكون إن شاء ﷲ يوم السبت
الموافق .2012/4/14

اعالن
ترغب المدرسة في إقامة رحلة ترفھية بمناسبة انتھاء
الفصل الدراسي األول وتشجيعا ً منھا لتالميذ المدرسة
وعليه تقرر يوم األحد  2012/4/8تنظيم رحلة إلى
المعروفة
األلعاب
مدينة
فالمنجوالند
www.flamingoland.co.ukوالتي نتمنى أن
يستمتع بھا الجميع.
فعلى كل الراغبين بالذھاب إلى ھذه المدينة اإلتصال
بالرقم التالي 07862719767 :والترتيب مع األخت
نادية الفاندي من حيث إجراءات الدفع وغيرھا والتي
قامت بالتنسيق لھذه الرحلة فمشكورة على كل الجھود
التي تقوم بھا.

د .خالد أبوراوي ....رئيسا ً -
أ .نادية الفاندي ....عضواً -
د .عامر عزاز.....عضواَ -
تتمنى أسرة المدرسة كل التوفيق للمجلس في آداء
عمله والتعاون فيما يخدم أبناء ليبيا الحرة في ھل
وما حولھا.

اخبار
غادر أسرة المدرسة أحد اعضائھا االفاضل الدكتور
رمضان اليزدكي مدرس مادة العلوم للصف السابع
والثامن بالمدرسة ،نتمنى له كل التوفيق ،وستقوم
الدكتورة تسنيم بتدريس ھذه المادة بدالً عنه .كما كلفت
األخت أسماء أبوعائشة بتدريس فصل التمھيدي بدال
عن األخت تسنيم.

تنبيه
نرجو من أولياء األمور األفاضل عدم اإلتصال بالمدرسة
بخصوص نتائج اإلمتحانات وانتظار الموعد المحدد لذلك
مع بداية الفصل الدراسي الثاني .
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا.
و شكراً علي تعاونكم
إدارة المدرسة
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