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كوكبة من اخلريجات

ساندرا متحدثةبدر الوزان يكرم الشيخ حمد الصباح

الهيئة التدريسية ملدرسة اخلليجساندرا وسند املطيري

تكرمي الطالبة روان عبدالسالمالشيخ حمد الصباح في مقدمة احلضور

الطالبة فريدة شكري طالبة العامالطالبة مايسة خليل متحدثة باللغة الفرنسية

طابور عرض الطالب

كلير وايز رئيس شعبة الصف احلادي عشر

جانب من اولياء االموربدر الوزان ومديرة املدرسة والشيخ حمد الصباح يكرمون إحدى اخلريجات

ريا�ض عواد 

برعاية وحضور  الشيخ حمد فهد مبارك الصباح  و 
مدير عام إدارة التعليم اخلاص سند املطيري  و السيد 
بدر الــوزان وكوكبة من ادارة مدرسة اخلليج وجمع 

غفير من أولياء األمور 
اقامت مدرسة اخلليج االجنليزية احتفالية كبرى 
مبناسبة تخرج دفعة جديدة من طالبها وطالباتها 
للعام الدراسي 2018 / 2019 وكانت ادارة املدرسة 
قد شكلت جلنة لإلعداد لهذا احلفل السنوي من الهيئة 
االدارية  والتدريسية برئاسة مديرة املدرسة ساندرا 
هارس  وناظرة املرحلة الثانوية مونيكا بيرتو ونائبة 
مديرة املرحلة كلير وايز ومنسق الصف الثاني عشر 
ناف ومنسقة احلفالت باإلدارة اسراء الطيب حيث مت 

تخريج عدد 106 طالب وطالبة  
 وِفي كلمة  ملديرة املدرسة ساندرا هاريس  والتي 
أشــادت بطالبها ومجهودهم الرائع خالل هذا العام 
واألعوام السابقة حيث كان منهم من درس  في املدرسة 
من مرحلة الروضة حتى وصل الى الثاني عشر وهذا 
يعتبر اجنــاز كبير لهم وهنأت ساندرا أولياء أمور 
الطلبة كما أشـــادت بطالب مــدرســة اخلليج الذين 
حصلوا على اعلى الدرجات  في العامني السابقني على 
مستوى العالم مثل الطالبة روان عبدالسالم وجاك 

عبدالصمد 
  كما القت مديرة املرحلة الثانوية  مونيكا بيرتو 
كلمة أشادت بطالبها الذين حصلوا على اعلى الدرجات 
على مستوى العالم وعلى مجهودهم الرائع خالل 
العام الدراسي كما شكرت مونيكا الهيئة التدريسية 
على مجهودهم مع الطلبة والذي كان له األثر الكبير 

في وصولهم وحصولهم على اعلى الدرجات 
كما هنأت مونيكا الطلبة واولــيــاء امــورهــم على 
تخرجهم ومتنت لهم التوفيق لهم  بهذه املناسبة  
وحثتهم على بذل اجلهد في مرحلة اجلامعة وذلك 

للحفاظ على تفوقهم املستمر
كما ألقى كلمة كال من قائد الطالب جاك عبدالصمد 
وقائدة الطالبات وطالبة العام الطالبة فريدة شكري 

وطالب العام باملدرسة عبدالله الصباح 
وفــي ختام احلفل وزع الشيخ حمد فهد مبارك 
الصباح  والسيد بــدر الـــوزان الـــدروع والشهادات 

التقديرية  على الطالب والطالبات

الطالب جاك عبدالصمد متحدثاالطالب عبدالله الصباح يلقي كلمته

مونيكا خالل كلمتها


