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املعرس مع اخيه صطام الشالل وخاله خالد الريس

خالد خليف وجابر املطرفي وحمد احملمد يباركون

خميس الشالل ومحمد خميس الشالل مع املعرس في لقطة تذكارية املعرس متوسطا اخوانه في لقطة تذكاريةخالد سليمان وخليل العنزي يباركان

عم املعرس حجاب عذاب وسعد العنزي وسعد املجالد وسليمان السهو يباركون

بدرية اخلالدي تكرم الطالبة دالل العوهلي مبشاركة بورحمة وبوعركي

 دالل العوهلي تتوسط زميلتيها شيماء املالك ودانة العجيريأمينات املكتبة يستمعن للمحاضرة

جولة في املختبرات العلمية

االطالع على إجنازات األقسام الفنية

محمد العنزي وخالد الشالل وأحمد العنزي يباركون

عبدالرحمن الشالل وسعد السطم يهنئان جاسم العمران ومزيد القصار يباركان عبدالرحمن العنزي يبارك

السيد بدر الرفاعي يبارك املعرس محمد الشالل العميد صالح اخلراز مباركا

أفراح الشالل
احتفل محمد 
الشالل بزفافه 
جمع  بحضور 
األه���ل  م���ن 
واألصدقاء الذين 
قدموا المباركة 
والته�����ان���ي 
بالمناس������بة 
السعي��دة، ألف 
مبروك وبالرفاء 

والبنين.

ثانوية طليطلة كّرمت دالل العوهلي»قيادتي في حسن تصرفي« بمدرسة الصابرية  ـ إ ـ بنات
العامة ملنطقة  املديرة  برعاية 
التعليمية بدرية  الكبي����ر  مبارك 
اخلالدي وحضور مدير األنشطة في 
املنطقة عيسى بورحمة واملوجهة 
األولى للعلوم فاطمة بوعركي أقامت 
ثانوية طليطلة للبنات حفال لتكرمي 
طالبتها دالل فهد العوهلي مبناسبة 
فوزها بامليدالي����ة البرونزية في 
مسابقة األوملبياد العلمي الدولي في 
مجال »علوم األرض« التي أقيمت 
اندونيس����يا مؤخرا وبإجناز  في 

طالبي غير مسبوق.
وقد ألقت مديرة املدرسة لولوة 
السعيد كلمة أشادت فيها باإلجناز 
التربوي الكبير الذي حققته الطالبة 
العوهلي وباالهتمام الكبير الذي 
أولت����ه املنطق����ة والتوجيه العام 
للعلوم ال����ى جانب جهود الهيئة 
التعليمية في املدرسة والتوجيه 
الفني للعلوم في املنطقة، وأشارت 
الى ان املدرسة حريصة كل احلرص 
على تشجيع الطالبات على التميز 
في مجال األنش����طة، وقد منحت 
الطالبة دالل تاج التميز في املدرسة، 
كما مت وضع صورتها على لوحة 
البنر في مدخل املدرسة ومنحت 
عضوية ش����رف ضمن مش����روع 
القاعدة الذهبية لرعاية الفائقات.

م����ن جانبها، أه����دت الطالبة 
العوهل����ي خالل احلف����ل فوزها 

لصاحب السمو األمير ولسمو ولي 
العهد، مشيدة باجلهود التي بذلت 
من قبل املوجهني عايدة العوضي 
وسعاد الرشود وناصر حسني وما 
حظيت به من دعم وتشجيع من 
قبل مديرة املدرسة لولوة السعيد 
ومن قبل زميلتيها املشاركتني في 
األوملبياد شيماء مناور محمد املالك 
من ثانوية فاطمة الهاشمية ودانة 
محمد العجيري من ثانوية فارعة 

بنت أبي الصلت.

استقبلت مدرسة الصابرية � إ � بنات مراقب التعليم 
االبتدائي باإلنابة مرمي احلسينان ومديري ومديرات 
املرحلة االبتدائية مبنطقة الفروانية التعليمية لالطالع 
على اجلوانب اإلدارية والفنية واملش���اريع التربوية 

التي ساهمت في حصول املدرسة على التميز.
 واشتمل برنامج الزيارة على حضور لقاء الصباح 
وأخذ جولة في املرفق التعليمي واالطالع على البيئة 

ال����جاذبة، وم����ن ثم توج���هوا الى صالة املس���رح 
ملشاهدة ع����رض بالداتا ش������و ألب����رز اجن��ازات 
املدرس���ة للع���ام 2009 � 2010 بعدها حتدثت مديرة 
ال��مدرسة مرمي الشليمي عن أبرز املشاريع املبتكرة 
في املدرس���ة »اليوم الدراس���ي دون جرس، مشروع 
دوري لألقس���ام، حملة ال للغياب، الشيك املعنوي« 
ومن ثم قامت مديرة املدرس���ة بتقدمي ورش���ة عمل 

للحضور بعنوان »قيادتي في حسن تصرفي« حيث 
وضحت الصفات الشخصية واملهارات االدارية والفنية 
التي تؤهل القائد ملواجهة املواقف الطارئة وحس���ن 

التصرف فيها.
في اخلتام ش���كرت مديرة املدرسة أعضاء الهيئة 
اإلدارية والتعليمية باملدرس���ة وكل من س���اهم في 

حصول املدرسة على التميز.

 )أنور الكندري(عم املعرس سليمان خليف يهنئ

لولوة السعيد

)قاسم باشا(مرمي احلسينان تستمع لشرح من مديرة املدرسة


