
 مدرسة الّطفل يسوع  
 بعبدات   -لراهبات البزنسون 

 ٢٠٢٢أيلول  ١٩بعبدات في     

 ٢٠٢٢/٢٠٢٣لعام الّدراسّي ا

 بالّدوالر أو حسب سعر الّصرف(  نقًدا  )يتمّ الّدفع بالّدوالر األمريكّي  ، لباص المدرسّي بحسب المناطقل الّشهرّية عرفةتّ ال –أ 

 $  ٣٠ بعبدات 
 $  ٣٠ السفيله

 

 $  ٤٠ بعبدات  ابةقنّ  $  ٤٠ شعيامار 
 $  ٤٠ بسفرين  $  ٤٠ برّمانا

 $  ٤٠ العربانيه  $  ٤٠ الشاليمار 
 $  ٤٠ دليبهال $  ٤٠ مار موسى

 $  ٤٠ الزاهرية $  ٤٠ ضهر الصوان 
   $  ٤٠ زرعون -اإلنجيلّية

 

 $  ٤٥ القعقور 
 

 $  ٥٠ العطشانه  $  ٥٠ قّنابة برّمانا 
 $  ٥٠ المسقى $  ٥٠ جورة البلوط 

 $  ٥٠ الدّوار  $  ٥٠ بيت مري 
 $  ٥٠ العيون  $  ٥٠ نابيه 

 $  ٥٠ الغابه $  ٥٠ بيت مسك 
 $  ٥٠ عين علق  $  ٥٠ بكفّيا 
   $  ٥٠ الخّله

 

 $  ٦٠ بصاليم $  ٦٠ حاصبيا 
 $  ٦٠ عين الخّروبة  $  ٦٠ حماليا

 

 $  ٧٠ صاليما  $  ٧٠ بزبدين 
   $  ٧٠ بياقوت 

 

 $  ٨٠ المتين  $  ٨٠ جل الديب 
 $  ٨٠ قرنايل $  ٨٠ الجديده



 أسماء سائقي الباصات المدرسّية، أرقام هواتفهم، والمسارات اّلتي يتبعونها  -ب 
 

 

 

 ٠٣/   ٨٦٥ ٥٥٦مباشرة أو مع الّسّيد روجيه ساسين على الّرقم لالستفسار، باإلمكان الّتواصل مع كّل سائق 

 

 وشكًرا

 اإلدارة

 

 

 

 

  المسار اسم الّسائق الهاتف

القعقور –مار موسى   – الخّله عبدو أبو أنطون  813 716 - 70  ١ 

جورة البلوط  –مار شعيا  –بعبدات  جورج جمّيل  253 113 - 03  ٢ 

 ٣   عين الخّروبة  –حماليا  –بكفيا   –ضهر الصوان    –بحرصاف  جهاد معتوق  161 817 - 03

الجديده   -بصاليم   – بياقوت  –نابيه   –انا  قّنابة برمّ  ميشال عازار  790 036 - 03  ٤ 

مار موسى –  الشّميس –بعبدات  ناجي الحاج  641 438 - 03  ٥ 

 ٦   عين سعاده  –بيت مري  -الغابه   –المسقى   –العيون   –انا  برمّ  روجيه ساسين  556 865 - 03

بزبدين  -بسفرين    –العربانيه  –قّنابة بعبدات  –السفيله  سمير درغام  206 765 - 03  ٧ 

حاصبيا  -الدليبه  –السفيله  سامي الهاشم  456 904 - 03  ٨ 

العيرون   –الدوار  -مار موسى   –بعبدات  زهير عبداألحد  794 687 - 03  ٩ 


