2022  ايلول15
،األعزاء
 اود ان اعبر عن اعتزازي بكوني وعائلتي جزء من مجتمع مدرسة األهلية و المطران و التي،بداية
اصبحت المنزل الثاني ليس فقط لبناني و انما لي و لعائلتي ايضا! عندما قررت أنا وزوجي تسجيل
 كان ذلك بناءا على إيماننا بقيمها األساسية ورسالتها ورؤيتها،أطفالنا في مدرسة األهلية و المطران
 والتي سيعززها مجلس أولياء االمور،والتي من اهمها عالقة الشراكة بين المدرسة وأولياء األمور
.التي تكرمت المدرسة بتفعيله
أجد نفسي اضع مجهودا و وقتا كبيرا لالستثمار و المشاركة في مختلف جوانب حياة بناتي وآمل أن
.أتمكن قريبا من القيام بذلك في مدرستهن من خالل مجلس أولياء األمور
أؤمن أنني كأم وك عضو سابق في مجلس اولياء االمور امتلك من االمكانيات و الخبرة ما يمكنني من
تجسير وتسهيل التواصل بين أولياء األمور والمدرسة الوصول و االرتقاء باهدافنا المشتركة و التي
!تتلخص بالحصول على أفضل خبرة تعليمية و تفاعلية ألطفالنا
شكرا
سهى دلل
15 September, 2022
Dears,
In my years as a parent in Ahliyyah and Mutran school, I felt that it has not
only become my daughters’ second home but mine as well! When my
husband and I decided to enroll our children it was based on our belief in its
core values, mission and vision. One important aspect is the partnership
relationship between the school and its parents, which the Parent Council
will surely enhance.
I put my best effort and time to be actively involved in the various aspects of
my daughters’ lives and hopefully soon I will be able to do so in their school
through the PC. I believe I have the capability and experience, as a mom and
as a previous PTA member, to bridge and facilitate the communication
between the parents and the school to best reach our unanimous goal; the
best learning experience for our children!
Thank you
Suha Dallal

 و حصلت على درجة البكالوريوس في،تخرجت سهى دلل من المدرسة الوطنية األرثوذكسية بامتياز
الصيدلة من جامعة عمان األهلية في األردن ثم تابعت تعليمها العالي وحصلت على درجة
.الماجستير في اإلدارة من جامعة باث بالمملكة المتحدة
تشمل خبرة سهى المهنية العمل في مجال الصحة ضمن شركة عائلتها و التي خدمت المجتمع ألكثر
 لطالما أبدت سهى اهمية العطاء للمجتمع و تمثل ذلك من خالل تطوعها في العديد من. عاما30 من
 التي تساعد األطفال االقلOperation Smile:األنشطة اإلنسانية واالجتماعية ؛ على سبيل المثال
. والتي من أولوياتها خدمة المجتمعRotaract حظا الذين يعانون من مشاكل الشفة االرنبية و
 إلى جانب كونها ام لثالثة. توأم في عمر التاسعة و ابنة في عمر الخامسة:سهى أيضا أم لثالثة أطفال
.فان لديها خبرة كعضو سابق في مجلس أولياء االمور في مدرسة بناتها السابقة،اطفال

Suha Dallal graduated from the National Orthodox School with flying
colors. She earned her Bachelor’s Degree in Pharmacy from Amman
Ahliyyah University, Jordan. Suha also pursued higher education and gained
a Master’s Degree in Management from Bath University, United Kingdom.
Suha’s professional career includes working in the medical field in a family
owned business that has served the community for over 30 years. She has
always been a true advocate of giving back to the community as she has
volunteered in various humanitarian and social activities; to name a few:
Operation smile that helps underprivileged children with cleft issues and
Rotaract where social service is a priority.
Suha is also a mother of 3; 9 year old twin girls and a 5 year old
daughter. Along with her motherhood learning gains, she acquired
experience and exposure while serving as a member in the Parent Teacher
Association (PTA) in her daughters’ previous school.

