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الدعيج: تكريم »السوربون« للمحمد إقرار بدوره 
المشهود في الدفاع  عن الديموقراطية 

»التربية« تعلن عن وظيفة مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة في التعليم العام

تجمع شباب السيف في بيانهم التأسيسي: 
الشباب قادرون على تحمل الثقل الوطني

أعلنت وزارة التربية ملوظفي الوزارة واملناطق 
التعليمية ع���ن حاجتها لش���غل وظيفة »مراقب 
االمتحانات وشؤون الطلبة« بقطاع التعليم العام 
على ان تتوافر الشروط التالية في مقدم الطلب بأن 
يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن 8 س���نوات فعلية في مجال العمل منها 
س���نتان بوظيفة رئيس قسم او ان يكون حاصال 
عل���ى دبلوم تخصصي او م���ا يعادله او الدورات 
التدريبية التي ال تقل مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العامة وخبرة ال تقل عن 12 سنة فعلية في مجال 
العمل منها سنتان بوظيفة رئيس قسم وان يكون 
حاصال على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 
األخيرتني وإجادة استخدام احلاسب اآللي واحلصول 

على دورات تدريبية في مجال العمل.
كما أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة 
»مراقب األنشطة املدرسية« باملناطق التعليمية على 
ان تتوافر الشروط التالية في مقدم الطلب بأن يكون 
املتقدم حاصال على مؤهل جامعي تخصصي وخبرة ال 
تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل منها سنتان 
بوظيفة رئيس قسم او ان يكون املتقدم حاصال على 
دبلوم تخصصي او ما يعادله او الدورات التدريبية 
الت����ي ال تقل مدتها عن س����نتني بعد الثانوية العامة 
وخبرة ال تقل عن 12 سنة فعلية في مجال العمل منها 
سنتان في وظيفة رئيس قسم وان يكون حاصال على 
تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني األخيرتني وان 

يجيد استخدام احلاسب اآللي.

أصدر جتمع شباب السيف الكويتي بيانا تأسيسيا 
جاء فيه: احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 
على خير اخللق محمد خامت األنبياء واملرس����لني 
وعلى آله الطيبني الطاهري����ن وأصحابه اخللص 
املنتجبني )واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( 

ڈ.
في ظل الظروف السياسية احلالية، واملهاترات 
التي أصبحت أصوات نشاز عالية، وتغييب الوعي 
الش����بابي، وبعض االعالم املضلل من حيث املرئي 
واملسموع واملكتوب، وتسمم األفكار املطروحة، رأينا 
بأنه من واجبنا الوطني وعهدنا الديني تأس����يس 
جتمع شبابي وطني، يستمد من اإلسالم احملمدي 
األصيل تعاليمه، ومن ماضي األجداد خبراته، وقوته 
من عزمه، وثابته من نضوج فكره، وعمله اخلالص 
هلل جل جالله، قائم ألجل اس����تكمال املساهمة في 
التنمية الش����املة للكويت احلبيبة، وإنعاش دور 

الشباب فيها على وجه اخلصوص.
انطلقنا من رمزية »قصر السيف« العامر الذي 
انطلق منه حكامنا وأمراؤنا مبساندة آبائنا األفذاذ 
اخليرين املغفور للذين مضى منهم واملرجو بأمد 

أقصى بقاء للذي بقي، فمشينا على درب النور فهم 
من كانوا منارة الوطن ومدارس أخرجت جيال مؤمنا 
بأنه يجب أن يأتي يوم يكون فيه ش����باب الكويت 
مهيمنا على قطاعات التنمية ألنهم أبناء هذا الوطن 

واألكثر حرصا على مصاحله.
إن جتمع »شباب السيف« يأتي في إطار نبذنا 
للتجمعات النظيرة القائمة على مبدأ طائفي او قبلي 
او عرقي، مس����تفيدين بذلك من جتارب جتمعات 
ونقابات وهيئات س����ابقة، عل����ى جميع األصعدة، 
ومن خالل رغبة صادقة للقيام بهذا العمل االنساني 
التطوعي ليكون التجمع وطنيا خالصا، ديدنه رقي 
الوطن والعمل على تطويره، وتلبية لنداء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بأن جنعل الكويت 
مركزا اقتصاديا، يس����تطيع م����ن خالله ان يحرك 
عجلة التنمية ويطور الدولة ويعمرها وان نكون 
في صفوف ال����دول املتقدمة وذلك ملا فيه من خير 
لعامة الشعب وانعكاسا خاصا على قطاع الشباب 
املعني به التجمع ف����ي زيادة دخل الفرد والفرص 
الوظيفية، ووضعهم في مجال تخصصهم وإنعاش 

حياة املواطن.

وجه محافظ االحمدي د.الشيخ 
ابراهيم الدعيج التهنئة الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملمد مبناسبة االعالن 
امس االول ع����ن تقليد جامعة 
الس����وربون لس����موه ميدالية 
التي متنح كل عام  ريش����يليو 
لش����خصية عاملية، كأول عربي 
يتقلدها تقديرا لدفاعه عن القيم 
الدميوقراطية عموما وعن حقوق 
املرأة الكويتية على نحو خاص 
واعتراف����ا من اجلامع����ة بدور 
سموه املهم في تقوية العالقات 
بني فرنسا والكويت، وفيما يلي 
فحوى رسالة تهنئة احملافظ الى 

سمو رئيس مجلس الوزراء:
سمو الش����يخ ناصر احملمد 
االحم����د الصب����اح حفظه اهلل 

ورعاه
رئيس مجلس الوزراء

حتية اعزاز وتقدير وبعد،
يسعدني باالصالة عن نفسي 

ونيابة عن ابناء محافظة االحمدي 
الكرام، ان اعرب لس����موكم عن 
التهاني مقرونة بأصدق  اطيب 
االمنيات مبناسبة تقليد جامعة 
السوربون سموكم رعاكم اهلل 
، والتهنئة  ميدالية ريش����يليو 
موصولة ال����ى كويتنا احلبيبة 
والى وطننا العربي من احمليط 
الى اخلليج وانفسنا لكون سموكم 
اول عربي ينال هذا التكرمي الذي 
ميثل النذر اليسير من استحقاقكم 
كويتيا وعربيا، واقرارا بدوركم 
املشهود على الصعد كافة وعلى 
صعيد الدفاع عن الدميوقراطية 
الكويتية  املرأة  عموما وحقوق 
على نحو خاص وتعزيز عالقات 
العال����م اجمع  ب����دول  الكويت 
واجلمهورية الفرنسية على نحو 
خاص، مستحضرين في هذا املقام 
تكرمي فخامة الرئيس الس����ابق 
جاك شيراك وتقليده لسموكم في 
سبتمبر عام 2006 وسام دوقة 

الشرف برتبة ضابط كبير من 
الدرجة االولى، وكما يحق في هذا 
الصدد جلامعة السوربون وكل 
الصروح والهيئات واملؤسسات 
االكادميية والثقافية والفكرية 
واالنسانية املرموقة التي حتمل 
رس����االت حضارية سامية، ان 
تهنأ باقتران اسم اي منها باسم 
سموكم وفقكم اهلل وابقاكم رمزا 
جليا لهذه الرس����االت مجتمعة 
وحامال للوائها وانتم متمتعون 
مبوفور الصحة والعافية وطول 

العمر.
نكرر حتية االعزاز والتقدير 
والتهاني سائلني املولى سبحانه 
ان يسدد خطانا جميعا لرفعة 
شأن كويتنا العزيزة في شتى 
املج����االت واحملاف����ل ف����ي ظل 
رعاية حضرة صاحب الس����مو 
االمير املفدى وسمو ولي عهده 
االمني وس����موكم � حفظكم اهلل 

ورعاكم.

بعد أن منحته الجامعة ميدالية ريشيليو التي تقدمها كل عام لشخصية عالمية

الشيخ د.ابراهيم الدعيج سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

نوال اخلضيري وليلى العوضي

زكية أبل تتوسط هدى املطر وسميرة البلوشي

الشيخ عزام الصباح مع عدد من الزمالء اإلعالميني املشاركني بامللتقى

عزام الصباح: لإلعالم دور حيوي في صياغة الوعي المستنير للمتلقي

املنامة � كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح امس أهمية ملتقى قادة االعالم العربي في رسم 

اخلطط البناءة لدور مختلف وسائل االعالم العربية.
وقال الش����يخ عزام في تصريح خاص ل� »كونا« خالل 
لقائه باملشاركني من الكويت في انشطة الدورة األولى من 
ملتقى قادة االعالم العربي األول املنعقد هنا ان »لالعالم دورا 

كبيرا وحيويا في صياغة الوعي املستنير للمتلقي«.
وأضاف أن »علو سقف حرية الصحافة واالعالم يساهم في 
نشر التوعية في جميع املجاالت من خالل التوجه الصحيح 
والصريح«. وشكر الشيخ عزام األمني العام للملتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلمي����س على جهوده في هذا امللتقى وما 
سيس����فر عنه من توصيات ستسهم بشكل كبير في رسم 

اخلطط البناءة لدور االعالم في العالم العربي.
 وكان ملتقى قادة االعالم العربي بدأ أعماله امس مبشاركة 
ش����خصيات اعالمية خليجية وعربي����ة مرموقة من بينها 
كويتي����ة. ويضم امللتقى الذي ينظ����م حتت رعاية رئيس 
الوزراء البحريني الش����يخ خليفة بن س����لمان آل خليفة 
كوكبة قيادية من االعالميني يستضيفها امللتقى على نحو 

رمبا يصعب تكراره في ملتقيات مماثلة.
وقال األمني العام لهيئة امللتقي االعالمي العربي ماضي 
اخلميس ف����ي تصريح صحافي ان حجم املش����اركة يلقي 
مبسؤولية مضاعفة جلهة ما هو متوجب على القادة االعالميني 
مناقشته خالل اجللسات السيما في ظل احلاجة الى تأمني 
جو حواري قادر على استشراف مستقبل االعالم العربي 

هو أهم ما ميكن أن تخرج به املداوالت والتوصيات.

وأضاف اخلميس أن امللتقى سيكون فرصة لتقدمي الواقع 
االعالمي العربي وتداول اآلراء السجالية حول التحديات 
الت����ي يواجهها هذا االعالم في عصر املعلومات والرهانات 

الفضائية وحوار احلضارات.
ويعقد امللتقى ثالث جلسات يشارك فيها كم زاخر من 
القيادات االعالمية املرموقة اذ يتنوع مستوى التمثيل فيها 
بني القطاعات الرسمية واخلاصة ويحظى امللتقى بتغطية 

اعالمية كبيرة تتناسب مع حجم هذا التمثيل الشامل.
ويحضر امللتقى بعض الوزراء والشخصيات القيادية 
االعالمية الرس����مية في عدد من الدول العربية كما يفسح 
امللتقى املجال حلضور ش����ريحة م����ن أصحاب النجومية 
االعالمية يأتي على رأسهم الكاتب أنيس منصور والنجم 

التلفزيوني جورج قرداحي واالعالمية نيكول تنوري.
ومن ضمن املش����اركني عدد كبير من رؤس����اء حترير 
الصحف العربية على رأسهم تركي السديري كما يحضر 
امللتقى املدير العام حملطة العربية االخبارية عبدالرحمن 
الراشد وهو صاحب جتربة واسعة في ترؤس العديد من 
الصحف مثل مجلة »املجلة« وصحيفة »الشرق األوسط« 
في فترة سابقة كما قدم برنامجا سياسيا سابقا على قناة 

»املستقبل« اللبنانية بعنوان »ساعة بساعة«.
كما يستضيف امللتقى الكاتب جهاد اخلازن كاتب العمود 
اليومي الشهير في الصفحة األخيرة من صحيفة »احلياة« 
اللندنية وهو عضو في العديد من مجالس ادارة املؤسسات 
ومراكز الدراس����ات والبنك الدولي. كما يشارك في امللتقى 
مدير ع����ام قناة »اجلزيرة« الفضائي����ة وضاح خنفر وله 

جتربة واسعة في املراسلة االخبارية امليدانية من املناطق 
الس����اخنة كما عهد اليه اعادة هيكل����ة وادارة مكتب قناة 
اجلزيرة في بغداد عقب حتري����ر العاصمة العراقية على 

ايدي قوات التحالف في ابريل 2003.
ومن ضمن من يس����تضيفهم امللتقى االعالمي املعروف 
عبدالوه����اب بدر خان الذي عرفه املتابع العربي من خالل 
جهوده الصحافية في صحيفة »النهار« اللبنانية واحلياة 
اللندنية اذ تسلم مسؤولية ادارة القسم السياسي العربي 

ثم عني مديرا للتحرير ثم نائبا لرئيس التحرير.
ويحضر امللتقى د.حسني أحمد أمني رئيس قسم االعالم 
باجلامع����ة األميركية بالقاهرة وابن الكاتب أحمد أمني كما 
يشارك أيضا ابراهيم املعلم صاحب »دار الشروق وصحيفة 
الشروق« ورئيس احتاد الناشرين العرب والكاتب املرموق 
صالح منتص����ر ومن بني احلضور رئي����س هيئة االذاعة 
البريطانية العربية حسام السكري وعثمان العمير وبارعة 
علم الدين وحبيب الصايغ وضاعن شاهني وأحمد الدوغجي 
وسعد العنزي وفؤاد الهاشم وأنور الياسني وفيصل القناعي 
ومجدي اجلالد وأمني بسيوني وعادل حمودة وسامي النصف 
وحسني مروة وغسان حجار وسمير اليوسف وناصر طه 
وموس����ى برهومة وعوض جادين وغسان شربل وعادل 
درويش وعبداهلل الرحبي وخالد املالك ومش����اري الذيدي 
وعزام الدخيل وعبداهلل اجلاسر وقينان الغامدي وجمال 
خاشقجي ومؤيد الالمي وأحمد الشيخ وأحمد عبدامللك ومحيي 
الدين عميور، وتس����تمر اعمال املتلقى يومني ويتزامن مع 

انطالقته اعالن جائزة البحرين حلرية الصحافة.

افتتاح ملتقى قادة اإلعالم العربي بحضور شخصيات إعالمية خليجية وعربية

تدريب مهني لمديري ومديرات 
المرحلة االبتدائية في حولي

بحضور مديرة الشؤون التعليمية نوال اخلضيري استهلت مراقبة 
التعليم االبتدائي ليلى العوضي التدريب املهني ملديري ومديرات املرحلة 
االبتدائية في آلية تقومي األداء باستخدام النظم املتكاملة في املؤسسة 
التعليمية باالهتمام واالستعداد املسبق بتقومي االداء جلميع الهيئة 
التعليمية للسنة الدراسية 2010/2009. وأكدت العوضي ان التنظيم 
والترتيب املس���بق والتحضير وتقدمي التصورات املناس���بة تخدم 
العملية التربوية وتساهم في تطوير ركائزها. واشارت املراقبة الى 
اهمية االطالع والتعرف على جميع عناصر التقييم املتعلقة بعوامل 
كفاءة االداء الفردي واجلماعي وعوامل القدرات الشخصية، وطالبت 
مديري املدارس االبتدائية بإقامة التوعية للهيئة التعليمية واالدارية 

وتوضيح جميع البنود املتعلقة بأداء استخدام النظم املتكاملة.

نظم���ت مراقب���ة رياض األطفال ف���ي منطقة 
الفروانية التعليمية حتت رعاية مراقبة املرحلة 
زكية أبل دورة تدريبية للترقي للوظائف اإلشرافية 
ملرحلة الرياض وشملت الدورة محاضرات إلعداد 
اجلدول املدرسي والهيكل التنظيمي واملراسالت 
والتي حاضرت فيها سميرة البلوشي كما شمل 
الي���وم الثاني محاضرة حول مهام املدير واملدير 
املساعد والسجالت اخلاصة باإلدارة التربوية والتي 

حاضر فيها مديرة روضة العميرية هدى املطر.
واختتم اليوم الثالث مبحاضرة ملراقبة املرحلة 
والتي حتدثت حول بنك املعلومات واإلدارة وكيفية 
االستعداد للمقابلة الشخصية، حيث عقدت الدورة 
في روضة العميرية حتت اش���راف ومتابعة من 
مديرة الروضة هدى املطر التي أشادت مبستوى 
ال���دورة وتنظيمها والتي ش���اركت فيها عدد من 

املعلمات لتعم الفائدة على اجلميع.

الشرهان: كتابان علميان عن »صعوبات التعلم«

دورة الترقي للوظائف اإلشرافية في روضة العميرية

قالت مس����اعد املدير التنفيذي في مركز تقومي 
وتعليم الطفل عبير الشرهان إن املركز اصدر كتابني 
علميني ضمن سلس����لة كتب ذات صلة بصعوبات 
التعلم. وأوضحت الش����رهان ل����� »كونا« أمس ان 
اإلصدار األول بعن����وان »دليل احلروف والكلمات 
واألوزان الصرفية األكثر ش����يوعا في كتب تالميذ 
مدارس التعليم الع����ام بالكويت من الصف األول 
إلى الصف اخلامس االبتدائي« وهو موجه بصفة 
أساسية للمدرسني ومطوري املناهج واالختبارات 
النفس����ية واللغوية وأولياء األمور والباحثني في 
الكويت والدول ذات املناهج الشبيهة باملنهج الدراسي 

املطبق في الكويت.
وأضافت ان الكتاب بعنوان »الدسلكسيا � دليل 
الباح����ث العربي« ويتناول طبيعة عس����ر القراءة 
واالجتاهات النظرية لفهم عسر القراءة والتشخيص 
والتدخل العالجي وقد عم����ل على الكتابني نخبة 
من اخلبراء والباحثني في مجال صعوبات التعلم 
والتشخيص والتربية. من جانب آخر شارك املركز 
في املؤمتر ال� 60 للجمعية العاملية للدسلكسيا الذي 
أقيم في الواليات املتحدة األميركية مؤخرا بندوة 
حول حتديد صعوب����ات التعلم والتدخل العالجي 

»دروس من اللغة العربية«.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف   العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم الأربعاء املوافق 2009/12/23م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2007/115 بيوع/2.

املرفوعة من:    1 - هايف فيحان هايف اجلميلي   2- نايف فيحان هايف اجلميلي

  3- عـــادل فيحان هايف اجلميلي 4- بدرية فيحان هايف اجلميلي

  5- نــــواف فيحان هايف اجلميلي 6- مطلق فيحان هايف اجلميلي

1 - مي�شر مطــر عبــداهلل احلربي   2- بدور فيحان هايف اجلميلي �شـــــــــــــــــد: 

3- حممد فيحان اجلميلي 4- مدير اإدارة الهيئة العامة ل�شئون الق�شر  

  ب�شفته و�شيا على ق�شر املرحوم / فيحان هايف اجلميلي.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة الرابية قطعة 4 �صارع 10 منزل 3 وميثل الق�صيمة رقم 206 من املخطط م/27344 وم�صاحته 

1000 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 75/4668 . العقار يقع على �صارع و�صكة ومكون من دوري��ن وملحق والتكييف 

وحدات وعادي وحالة العقار قدمي والواجهة اخللفية هدام. 

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً : يبداأ املزاد بثمن اأ�شا�شي 230000 د.ك »مائتان وثالثون األف دينار كويتي«. وي�شرتط للم�شاركة يف املزاد 

�شداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �شيك م�شدق من البنك امل�شحوب عليه اأو مبوجب خطاب 

�شمان من اأحد البنوك ل�شالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ث��ان��ي�ًا: يجب على من يعتمد القا�شي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�شة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�شروفات 

ور�شوم الت�شجيل.

ث����الثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�س اجلل�شة على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

رابع��ًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�شر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�شة التالية حكم بر�شو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�شة من يقبل 

باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�شة على  ال�شراء مع زيادة الع�شر م�شحوباً 

اأ�شا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�شة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�شر تعاد املزايدة 

فوراً على ذمته على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به عليه يف اجلل�شة ال�شابقة وليعتد يف هذه اجلل�شة باأي عطاء 

غري م�شحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

التنفيذ  اإجراءات  �صابعًا: يتحمل الرا�شي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�شوم نقل وت�شجيل امللكية وم�شروفات 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�شاريف الإعالن والن�شر عن البيع يف ال�شحف اليومية.

ث�ام�نًا: ين�شر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�شرين لإجراءات البيع وعلى م�شئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة 

الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�شوؤولية.

تا�صع�ًا: يقر الرا�شي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه:

1 - ين�شر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�شو املزاد قابل لال�شتئناف خالل �شبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �شاكناً يف العقار بقي 

فيه كم�شتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�شاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:

يحظر على جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات الفردية امل�شاركة يف املزاد على الق�شائم اأو البيوت املخ�ش�شة لأغرا�س 

ال�شكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�شركات التجارية امل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

حفل تكريم الطلبة المتفوقين

مع تحيات مجلس اإلدارة

�إعـــالن عـن 

لال�ستف�سار: ق�سم العالقات العامة: 22545174

اأبناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات املتفوقني واملتفوقات للعام الدرا�سي  ي�سر جمل�س الإدارة دعوة 

2009/2008 جلميع املراحل من اأبناء امل�ساهمني لت�سجيل اأ�سماءهم خالل فرتة الدوام الر�سمي 
يف )�سوق الد�سمة - امليزانني( �سمن ك�سوف املتفوقني ا�ستعدادًا لتكرميهم وذلك اعتبارًا من يوم 

الحد املوافق 6 /2009/12 حتى يوم اخلمي�س املوافق 2009/12/24.

واحلا�سلني على الن�سب التالية:

1 - املرحلة البتدائية واملتو�سطة احلا�سلني على ن�سبة 90 ٪ فاأكرث.

2 - املرحلة الثانوية العامة بق�سميها )الأدبي والعلمي( واملعهد الديني احلا�سلني على ن�سبة 90 ٪ فاأكرث.

3 - املرحلة اجلامعية واملعاهد التطبيقية احلا�سلني على ن�سبة 90 ٪ فاأكرث.

4 - ذوي الحتياجات اخلا�سة احلا�سلني على ن�سبة )النجاح(.

على من تنطبق عليه ال�سروط اإح�سار امل�ستندات التالية:

1 - ال�سهادة الدرا�سية الأ�سلية و�سورة عنها.

2 - البطاقة املدنية الأ�سلية للطالب اأو الطالبة و�سورة عنها.

3 - بطاقة ع�سوية امل�ساهم لويل اأمر )الأب اأو الأم( مع �سورة من �سهادة امليالد للطالب اأو الطالبة 
يف حالة م�ساهمة الأم.

علمًا باأنه �سوف يتم لحقًا اإخطار جميع الطلبة والطالبات عن موعد ومكان احلفل.

ملحوظة: »فتح باب الت�سجيل لتكليف املحجبات«.


