 وكان لي الشرف انني قضيت،٢٠٠٤ أسمي دانا صايل عبيدات خريجة المدرسة االهلية للبنات سنة
. وانا ام لثالثة اطفال ليلى وزين وسامي وطبيبة اسنان، سنة من عمري في هذا الصرح العريق١٤
 بل انني عشت بالمبادئ،كوني خريجة المدرسة انني على دراية تامة باهداف المدرسة ورسالتها
.التي رسختها المدرسة فينا من تسامح واخاء وطموح ال ينتهي وايماننا باننا نقدر ان نحقق ما نريد
 واتمنى الوالدي.هذه التجربة الرائعة لعبت دورا كبيرا في تشكيل حياتي اليوم كامراة وطبيبة وام
.  عاما٢٤ عيش نفس التجربة وها انا اليوم ارى ابنتي ليلى في الروضة التي تعلمت فيها قبل
اود ان تكون لي الفرصة ألكون عضوة في مجلس االهل النني باالضافة لمعرفتي وقناعتي التامة
 استطيع تخصيص الوقت والجهد الكافيين الذي تتطلبه عضوية،في رسالة المدرسة و مبادئها
. غير انني اتطلع لرد جزء من الجميل الذي قدمته مدرستي لي،المجلس
جزيل الشكر
دانا عبيدات

My name is Dana Sayel Obeidat a graduate of The Ahliyyah School for Girls
year 2004, a mother of three beautiful children Layla, Zein and Sami, and a
practicing dentist.
Being an ASG graduate I always believed in the vision of the school and the
message of empowering young women and men to be part of the society
and the world, and the effect it had on my life as I implemented all what I
have learned and lived in the school in all aspects of my life, relationships,
career, and raising my children. I never saw a limit to what I can achieve and
I want that for my children.
As for my participation in the Parent Council, I believe it is time to give back
to the school the support and time it gave me. I am aware of the school
goals and mission and believe in them, and I can offer the time needed to
attend meetings and events related to the parent council. In addition, to
being able to feel part of the school family again, would be an honor!
Thank you,
Dana Obeidat

