
Dear Parents,  

 

I would like to introduce myself, as many of 

you already know me, I am Farah Sleem 

newly appointed as the Upper School 

Assistant Principal. I have been in DeBakey 

High School for the past 4 years. I was the 

Lower School Assistant Principal for the 

past 2 years with an experience in education 

administration at Qatar University for more 

than 7 years.  

I am currently pursuing my master’s degree 

in Educational Management.  

I believe all students are capable of learning 

when they are in the right environment, but 

most importantly about me, I am a mom of 

two and know exactly how raising kids in a 

healthy and safe environment is a priority.  

As the newly appointed Upper School 

Assistant principal, it is my sincere pleasure 

and honor to be part of such a respected 

institution. I am looking forward to working 

with the dedicated staff, administration, 

teachers and parents to provide the best 

possible educational program for our 

students and fully preparing them to be 

successful academically and socially.  

 

I am looking forward and excited for this 

new chapter at DeBakey High School, 

please feel free to reach me at any time.  

Looking forward for a successful academic 

year! 

 

Contact me at: 44999603 or by email: 

fsleem@debakeyatqatar.org 
 

Sincerely, 

 

Farah Sleem 

Upper school Assistant Principal  

 

 حضرة أولياء المحترمين،

 

، أنا فرح استغل هذه الفرصة للتعريف عن نفسيأود أن 

  للمرحلةفي المدرسة  مدير كمساعدسليم، تم تعييني حديثًا 

سنوات.   4منذ لى مدرسة ديبيكي إ. انضممت ةالثانوي

على مدار   ةاالبتدائي للمرحلة مدير مساعد استغليت منصب

العامين الماضيين ولدي خبرة في إدارة التعليم في جامعة  

 .سنوات 7قطر ألكثر من 

درجة الماجستير في اإلدارة  تكمالعلى اس حاليًاأعمل 

 .التربوية

أعتقد أن جميع الطالب قادرون على التعلم عندما يكونون 

في البيئة المناسبة، ولكن األهم من ذلك أنني أم لطفلين  

ً وأعرف  كيف أن تربية األطفال في بيئة صحية  تماما

 .وآمنة هي أولوية

ي أن  ، يسعدني ويشرفنللقسم الثانويبصفتي مدير مساعد 

أكون جزًءا من هذه المؤسسة المحترمة. إنني أتطلع إلى 

العمل مع الموظفين المتفانين واإلدارة والمعلمين وأولياء  

األمور لتقديم أفضل برنامج تعليمي ممكن لطالبنا  

 .وإعدادهم بالكامل ليكونوا ناجحين أكاديميًا واجتماعيًا

 

 لهذا الفصل الجديد في مدرسة ةإنني أتطلع ومتحمس

 .في أي وقت الرجاء التواصل معيالثانوية،  ديبيكي

 !نتطلع إلى عام دراسي ناجح

 

أو عبر البريد  44999603للتواصل معي عبر الهاتف: 

 fsleem@debakeyatqatar.orgااللكتروني: 

 

 مع أطيب التحيات  

 

 فرح سليم  
 عليا مساعد المدير للمرحلة ال
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