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سليمان العبداجلادر يتلقى التهاني من الشيخ مشعل اجلابر

ومع والده وشقيقه عبداجلادر

سليمان العبداجلادر

منى عاكف

»ستانفورد البريطاني« أول من يستخدم 
السبورة الذكية في تعليم اإلنجليزية

أعل���ن معه���د س���تانفورد 
البريطان���ي عن اطالق دورات 
اللغة االجنليزية باس���تخدام 
الس���بورة الذكي���ة حيث يعد 
املعهد هو السباق في استخدام 
هذه التقني���ة املتطورة داخل 

الكويت.
وبهذا الصدد صرح املدير العام 
ملعهد ستانفورد البريطاني احمد 
صالح بأن املعهد وضع خطة 
طموحة وفعالة ملواكبة التقدم 
العلمي في العملية التعليمية 
والتدريبية على املستوى العاملي 
باستخدام التكنولوجيا احلديثة 
في التعليم فق���د اعتمد معهد 
ستانفورد البريطاني استخدام 
الذكي���ة داخ����ل  الس���بورات 
القاعات الدراسية حيث انها تعد 
مبنزلة ثورة في اساليب العرض 
واخلدمات التفاعلية وهي من 
التعليمية  الوس���ائل  اح���دث 
املستخدمة في تكنولوجي����ا 
التعليم ووسيلة للتفاعل بني 
املعلم والطالب ووسيلة شيقة 
وممتعة تش���د انتباه الطالب 

طوال احملاضرة. 
واضاف صالح ان السبورة 
الذكية تسهم بشكل كبير وفعال 
في اثراء املادة العلمية من خالل 
اضافة ابعاد ومؤثرات خاصة 
لتشبع حاجة املتعلم وجتذب 

انتباه���ه في العملية التعليمية 
فمن خاللها ميك���ن ان جتمع 
حص�������ة اللغة االجنليزي����ة 
عل���ى كل امله���ارات املطلوب��ة 
التق���ان اللغ���ة من اس���تماع 
وحتدث وقراءة وكتابة حيث 
يتم شرح املادة العلمية نظريا 
على السبورة وتضمني الشرح 
باملقاطع الصوتية واملرئي����ة 
الدرس  املتعلق���ة مبوض���وع 
وم���ن خالله����ا ايض����ا ميكن 
للمت��درب ان يش���ارك في حل 
اختب����ارات تفاعلية وجذابة 
حتى يكون هن���اك ممارس���ة 
ايضا ملا ت����م توضيحه اثناء 

الدرس.

إطاللة الصيف دائما مميزة في فندق موڤنبيك 
الكويت، إذ تتعدد سبل الترفيه وتتبلور الفرص 
لالستمتاع، ويكشف فندق موڤنبيك الكويت لكم 
ع���ن عرضه اخلاص جدا أال وه���و: احجز ليلتني 
واحصل على الثالثة مجانا، وخالل اقامتكم ميكنكم 
ان تتمتعوا بخصومات 50% على فاتورتكم التي 
ميكن االس���تفادة منها في الليل���ة املقبلة، وهذه 
اخلصومات تش���مل جميع مطاعم الفندق، كاتس 

املطعم الالتيني، مطع���م ال دنتي االيطالي وفي 
مطعم البوفي���ه العاملي بايز. ضاعفوا لذة تناول 

الطعام بنصف الثمن.
ويقدم فندق موڤنبيك الكويت عرضا آخر للصيف 
39 دينارا للشخصني في غرفة مزدوجة، اضافة الى 
اقامة مجانية لطفلني دون الثانية عشرة عاما، ما 
عليك سوى ان تأتي مع العائلة وتبدأ إجازتك، روائع 

أكيدة تنتظركم في فندق موڤنبيك الكويت.

احمد صالح العبدالجادر احتفل 
بتفوقه دراسيًا

احتفل سليمان صالح العبداجلادر 
بتخرجه وتفوقه في القس���م العلمي 
بالثانوية العامة، وذلك في احلفل الذي 
اقامته ثانوية جاب���ر االحمد الصباح 
بحضور الشيخ مشعل جابر االحمد، 
وقد تلقى التهاني من الش���يخ مشعل 
اجلابر ومن والده صالح العبداجلادر 
من اسرة ديوان سمو ولي العهد ومن 
والدته احملامية غادة املطوع ومن االهل 
واالقرباء واالصدقاء، ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

منى تفوقت 
في الثانوية 

احتفل�������ت من����ى عاك���ف 
غلب��������ان بتفوقه���������ا ف����ي 
الثانوي���ة العامة وحصوله�����ا 
على نسبة 90.55 مبدرس�����ة 
اجليل اجلديد، وش����اركه�����ا 
واالصدق��������اء  االه������������ل 
فرحته���������ا بالنجاح ومتنوا 
لها مس����تقب�����ال دراس����ي����ا 
حافال بالنج��������اح والتمي��ز، 
ووع����������دت من����ى االه����ل 
باس����تم��رار املثاب��رة حلص�د 
افض����ل النتائج في اجلامعة، 
أل����ف مب�������روك وعقب�������ال 

التخ���رج.

عروض الصيف في »موڤنبيك الكويت« بالمنطقة الحرة ال تنتهي


