من أجل ضمان جودة التواصل الخاصة بك داخل المدرسة ،الرجاء الرجوع إلى الموظفين المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه في حال
وجود أي مشكلة وبحاجة للمساعدة بشكل صحيح وعلى وجه السر من أجل ضمان جودة التواصل بين أولياء األمور والمدرسة،
الرجاء الرجوع إلى األشخاص المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه .وفي حال انشغال أي من األشخاص المعنيين عند اتصالكم
بالمدرسة أو حضوركم لمناقشة أمور تتعلق بأبنائكم ،الرجاء ترك رقم هاتفكم المتحرك مع مسؤولة االستقبال .شكرا.
القسم  /االسم
هناء أحمد السعدي
خيال جعفر
ساندرا تيتشاجوا
رندة الرز
ريما داعوق
طارق الحاج
ليلى المرعي
نهال علي
ليبو سنينا
زينب خان
آيس  -ماريسيل هيراورادر
وجيهة مقصود

أرقام هواتف المدرسة 03-7810444 + 03-7810044
التحويلة
المسمى الوظيفي
مديرة المدرسة باالنابة
نائب المدير (للمرحلة الثانوية)
نائب المدير (للمرحلة المتوسطة والتعلم
االلكتروني)
رئيسة قسم اإلدارة والموارد البشرية
رئيسة قسم الجودة والعالقات العامة
مشرف الحرم المدرسي
قسم الحسابات

منسق الموارد البشرية
مساعد قسم اإلدارة لشؤون الموظفين
منسق التطوير المهني
منسقة األنشطة
( SENCOمنسقة شؤون االحتياجات التعليمية
ديزيري راجيف
الخاصة)
أخصائية اجتماعية (المبنى الرئيسي)
ايمان الياس
أخصائية اجتماعية (مبنى الجونيور)
فداء حسن
طبيبة المدرسة (المبنى الرئيسي)
د .إجالل السيد جالل
طبيبة المدرسة (مبنى الجونيور)
د .سارة ياسين
منسق السالمة والصحة والحافالت المدرسية
إيمان مطر
القبول والتسجيل
مترجم  /مراقب امتحان و مساعد إدارة
السكرتارية (مبنى الجونيور)
قسم االستقبال المبنى الرئيسي (الصفوف )12 - 6
قسم االستقبال مبنى الجونيور (رياض األطفال  -الصف الخامس)
قسم التسويق واالعالم
المكتبات والمصادر
مكتب الدعم الفني

104
228
218
100
118
220
107
134
171
133
175
135
229
151
142
119
128
139
138
268
144
101 -111
114-115
160 -190
147-117
911

اإليميل

hanaa@liwaschool.com
khayal.jaafar@liwaschool.com
sandra.tichagwa@liwaschool.com
randa@liwaschool.com
rima@liwaschool.com
tariq@liwaschool.com
laila.elmeri@liwaschool.com
nihal@liwaschool.com
liubou.sanina@liwaschool.com
zainab@liwaschool.com
pa.officer@liwaschool.com
wajiha@liwaschool.com
deserie@liwaschool.com
eiman.elyass@liwaschool.com

fedaafouadmohammed.hasan@liwaschool.com
eglal.sayedgalal@liwaschool.com
sara.yasin@liwaschool.com
iman.matar@liwaschool.com
registrar@liwaschool.com
lina.mahmoud@liwaschool.com
ghada.abushairah@liwaschool.com
reception@liwaschool.com
reception.jb@liwaschool.com
marketing.dept@liwaschool.com
libraries@liwaschool.com
servicedesk@liwaschool.com

In your communication with the school, kindly refer to the right staff members (as detailed in the
table below) to have any issue resolved properly. If s/he was not available, you may leave your
name and mobile number with the school receptionist. Thank you.
School numbers: 03-7810444 & 03-7810044
Department / Name
Hanaa Al Saadi
Khayal Jaafar

Title
Acting Principal
Vice Principal (High School)
Vice Principal (Middle School /
E-learning)
Head of Admin & HR
Head of Quality Assurance & PR
Campus Coordinator

Sandra Tichagwa
Randa Rozz
Rima Daouk
Tarek Al Haj
Laila El Meri
Nihal Aly
Liubou Sanina

Accounts Dept.
HR Officer

Zainab Zard Khan
Maricel Hirao Rada
Wajiha Maqsood

Contact
Ext.
104
228

Email Address

khayal.jaafar@liwaschool.com

218

sandra.tichagwa@liwaschool.com

100
118
220
107
134
171

randa@liwaschool.com

hanaa@liwaschool.com

rima@liwaschool.com
tariq@liwaschool.com
laila.elmeri@liwaschool.com
nihal@liwaschool.com
liubou.sanina@liwaschool.com

HR & Admin Asst. for Staff Affairs
PA Officer/PD Coordinator
Activities Coordinator
SENCO (Special Educational Needs
Deserie Rajeev
Coordinator)
Eiman Elyas
Social Worker (MB)
Fedaa Hasan
Social Worker (JB)
Dr. Eglal Sayed Galal
School Doctor, (MB Clinic)
Dr. Sara Yassin
School Doctor, (JB Clinic)
Iman Matar
OSH & School Buses Officer
Registrar & Admission

133
175
135

pa.officer@liwaschool.com

229

deserie@liwaschool.com

151
142
119
128
139
138

eiman.elyass@liwaschool.com

Translator / Exam Control & Admin Asst. - MB
Secretary - JB
Reception Desk - MB (Gr 6 – 12)
Reception Desk - JB (KG – Gr 5)
Marketing and Social Media Dept.

268
144
101 - 111
114 - 115
190 - 160

Libraries and Resources

147 - 117

libraries@liwaschool.com

IT Technical Support HelpDesk

911

servicedesk@liwaschool.com

zainab@liwaschool.com
wajiha@liwaschool.com

fedaafouadmohammed.hasan@liwaschool.com
eglal.sayedgalal@liwaschool.com
sara.yasin@liwaschool.com
iman.matar@liwaschool.com
registrar@liwaschool.com
lina.mahmoud@liwaschool.com
ghada.abushairah@liwaschool.com
reception@liwaschool.com
reception.jb@liwaschool.com
marketing.dept@liwaschool.com

