في  6شباط 2020
حضرة األهل الكرام،
ّ
تحي ٌة ّ
بالر ّب يسوع وبعد،
في إطار ّ
ّ
عائلة
التكامل
املنهجي بين املدرسة والعائلة من أجل بناء ٍ
تنضح بالفرح ّ
والسالم ،ندعوكم إلى مشاركتنا في لقاء حوار ،يندرج
ّ ّ
ّ
ضمن برنامج ّ
ّ
الصف األساس ّي التاسع "أ" ،بعنـ ـوان
املسيحي في
التعليم
"عائليت واحة حبّ".

ّ
الزمان :الخميس الو اقع فيه 2020/2/13
ّ
حتى ّ
من ّ
الساعة 9.30
الساعة 8.00
املكان :غرفة ّ
ّ
املسيحي،
التعليم
ّ
ّ
الث ّ
الطبقة الثانية من مبنى ّ
انوية.
الصفوف
السيدة نجوى ناضر ّ
ُيرجى ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى ّ
(حتى في حال
االعتذار عن املشاركة) قبل الخميس .2020/2/11
---------------------------------------------------------------------------ّ ّ
ف األساس ّي ّ
أنا ّ
التاسع "أ"
ولي أمر التلميذ _________________ في الص
 أرغب في املشاركة بصفتي   :الوالد  الوالدة
 أعتذر عن املشاركة

في  6شباط 2020
حضرة األهل الكرام،
ّ
تحي ٌة ّ
بالر ّب يسوع وبعد،
في إطار ّ
ّ
عائلة
التكامل
املنهجي بين املدرسة والعائلة من أجل بناء ٍ
تنضح بالفرح ّ
والسالم ،ندعوكم إلى مشاركتنا في لقاء حوار ،يندرج
ّ ّ
ّ
ضمن برنامج ّ
ّ
الصف األساس ّي التاسع "ب" ،بعنوان
املسيحي في
التعليم
"عائليت واحة حبّ".

ّ
الزمان :الثالثاء الو اقع فيه 2020/2/18
ّ
حتى ّ
من ّ
الساعة 10.30
الساعة 8.45
املكان :غرفة ّ
ّ
املسيحي،
التعليم
ّ
ّ
الث ّ
الطبقة الثانية من مبنى ّ
انوية.
الصفوف
السيدة نجوى ناضر ّ
ُيرجى ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى ّ
(حتى في حال
االعتذار عن املشاركة) قبل الجمعة .2020/2/14
---------------------------------------------------------------------------ّ ّ
ف األساس ّي ّ
أنا ّ
التاسع "ب"
ولي أمر التلميذ ________________ في الص
 أرغب في املشاركة بصفتي   :الوالد  الوالدة
 أعتذر عن املشاركة

في  6شباط 2020
حضرة األهل الكرام،
ّ
تحي ٌة ّ
بالر ّب يسوع وبعد،
في إطار ّ
ّ
عائلة
التكامل
املنهجي بين املدرسة والعائلة من أجل بناء ٍ
تنضح بالفرح ّ
والسالم ،ندعوكم إلى مشاركتنا في لقاء حوار ،يندرج
ّ ّ
ّ
ضمن برنامج ّ
ّ
الصف األساس ّي التاسع "ج" ،بعنوان
املسيحي في
التعليم
"عائليت واحة حبّ".

ّ
الزمان :اإلثنين الو اقع فيه 2020/2/17
ّ
حتى ّ
من ّ
الساعة 14.30
الساعة 13.00
املكان :غرفة ّ
ّ
املسيحي،
التعليم
ّ
ّ
الث ّ
الطبقة الثانية من مبنى ّ
انوية.
الصفوف
السيدة نجوى ناضر ّ
ُيرجى ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى ّ
(حتى في حال
االعتذار عن املشاركة) قبل الجمعة .2020/2/14
---------------------------------------------------------------------------ّ ّ
ف األساس ّي ّ
أنا ّ
التاسع "ج"
ولي أمر التلميذ _________________ في الص
 أرغب في املشاركة بصفتي   :الوالد  الوالدة
 أعتذر عن املشاركة

في  6شباط 2020
حضرة األهل الكرام،
ّ
تحي ٌة ّ
بالر ّب يسوع وبعد،
في إطار ّ
ّ
عائلة
التكامل
املنهجي بين املدرسة والعائلة من أجل بناء ٍ
تنضح بالفرح ّ
والسالم ،ندعوكم إلى مشاركتنا في لقاء حوار ،يندرج
ّ ّ
ّ
ضمن برنامج ّ
ّ
الصف األساس ّي التاسع "د" ،بعنوان
املسيحي في
التعليم
"عائليت واحة حبّ".

ّ
الزمان :الثالثاء الو اقع فيه 2020/2/11
ّ
حتى ّ
من ّ
الساعة 9.30
الساعة 8.00
املكان :غرفة ّ
ّ
املسيحي،
التعليم
ّ
ّ
الث ّ
الطبقة الثانية من مبنى ّ
انوية.
الصفوف
السيدة نجوى ناضر ّ
ُيرجى ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى ّ
(حتى في حال
االعتذار عن املشاركة) قبل الجمعة .2020/2/8
---------------------------------------------------------------------------ّ ّ
ف األساس ّي ّ
أنا ّ
التاسع "د"
ولي أمر التلميذ _________________ في الص
 أرغب في املشاركة بصفتي   :الوالد  الوالدة
 أعتذر عن املشاركة

في  6شباط 2020
حضرة األهل الكرام،
ّ
تحي ٌة ّ
بالر ّب يسوع وبعد،
في إطار ّ
ّ
عائلة
التكامل
املنهجي بين املدرسة والعائلة من أجل بناء ٍ
تنضح بالفرح ّ
والسالم ،ندعوكم إلى مشاركتنا في لقاء حوار ،يندرج
ّ ّ
ّ
ضمن برنامج ّ
ّ
الصف األساس ّي التاسع "ه" ،بعنوان
املسيحي في
التعليم
"عائليت واحة حبّ".

ّ
الزمان :الثالثاء الو اقع فيه 2020/2/11
ّ
حتى ّ
من ّ
الساعة 12.30
الساعة 11.00
املكان :غرفة ّ
ّ
املسيحي،
التعليم
ّ
ّ
الث ّ
الطبقة الثانية من مبنى ّ
انوية.
الصفوف
السيدة نجوى ناضر ّ
ُيرجى ملء القسيمة أدناه وإعادتها إلى ّ
(حتى في حال
االعتذار عن املشاركة) قبل الجمعة .2020/2/8
---------------------------------------------------------------------------ّ ّ
ف األساس ّي ّ
أنا ّ
التاسع "د"
ولي أمر التلميذ _________________ في الص
 أرغب في املشاركة بصفتي   :الوالد  الوالدة
 أعتذر عن املشاركة

