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 معهد علي األكبر المهني والتقني 
)بيروت – خلدة 1995(

 معهد السيدة سكينة الفني 
)بيروت، بئر حسن 2003(

 مدرسة اإلمام الحسين)ع( 
)البقاع الغربي – سحمر 1999(

 مدرسة األبرار 
)بيروت – الدوحة، خلدة 1981(

 معهد المبّرات للعلوم الصحية
)بيروت - حارة حريك 1994(

 مدرسة رسول المحبة 
)جبل لبنان – جبيل 2008(

 مدرسة اإلشراق 
)الجنوب – بنت جبيل 2002(

 دار الصادق للتربية والتعليم 
)بيروت، بئر حسن 1996(

جامعة العلوم واآلداب اللبنانية USAL )بيروت - طريق المطار 2013(

 ثانوية الكوثر 
)بيروت – طريق المطار  1996(

 ثانوية الرحمة 
)الجنوب – النبطية 2001(

 ثانوية البشائر 
)البقاع – دورس 2000(

 ثانوية اإلمام علي)ع( 
)الجنوب – معروب 1991(

 ثانوية اإلمام جعفر الصادق)ع(
 )الجنوب – جويا 1992(

 ثانوية اإلمام الحسن)ع( 
)بيروت – الرويس 1992(

 ثانوية عيسى بن مريم)ع( 
)الجنوب – الخيام 2002(

 ثانوية المجتبى)ع( 
)بيروت – حي السلم 1991(

 ثانوية اإلمام الجواد)ع( 
)البقاع - علي النهري 1990( 

 ثانوية اإلمام الباقر)ع( 
)البقاع – الهرمل 1988(
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أيها األحبة، في ظل األزمة المعيشية الضاغطة، 	 

اجتماعية  أوضــاعــًا  طالبنا  مــن  الكثير  يعيش 

صعبة يفتقدون معها ألبسط الحقوق المادية، 

أو  المدرسة  إلى  الوصول  عن  حتى  ويعجزون 

الكريمة،  الحياة  يستحقون  هؤالء   
ّ

إن الجامعة. 

بعيدًا  والفرح،  بالرضى  العامر  الزاهر  والمستقبل 

عن التراجع واإلحباط.

السنوات 	  مــدى  على  كنتم  لقد  األحــبــة،  أيها 

ــٍن، فبوركت  ــي ــع م ــتــم خــيــر  زل ومـــا  الــمــاضــيــة 

وجزاكم  ومستقباًل،  وحاضرًا  ماضيًا  عطاءاتكم 

هو  سبحانه  وجزاؤه  المحسنين،  جزاء  خير  الله 

األوفى.

تستقبل المبّرات مساهماتكم عبر:	 

مدارس ومعاهد المبّرات كافة.   -

مكاتب الجمعية في لبنان والخارج.  -

نشره 	  عبر  المشروع  في  المساهمة  يمكنكم  كما 

في  المساهمة  على  قادرًا  ترونه  من  إلى  وإيصاله 

مساعدة الطالب على استكمال دراستهم.

 جمعية المبّرات الخيرية تشّد على أياديكم، 	 
ّ

إن

بناتكم  جانب  إلى  لتكونوا  البيضاء،  الخير  أيادي 

القاسية   المرحلة  تمرير  ــل  أج مــن  وأبنائكم 

والوصول إلى مرحلٍة أكثر أمنًا.

 مؤسسات المبّرات تحرص على أن 	 
ّ

أيها األحبة، إن

هذه  بسبب  طالبها  من  طالٍب  أيُّ  يتسّرب  ال 

مشروع  »تكافل  لذلك أطلقت  القاهرة،  الظروف 

تعليمي في األزمات« لمساعدة الطالب من ذوي 

العسر المادي على استكمال دراستهم.

 آملين مساهمتكم 

في المشروع عن طريق 

 كفالة تعليمية أو أكثر

لسنة دراسية واحدة  

بمبلغ 300 $ 
عن الطالب الواحد

 أو أي مبلغ تقّدمونه 

على سبيل الدعم والمؤازرة


