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 » ABS« محمد ماهر(فقرة وطنية لطالب الـ(

طالبات الـ »ABS« فرحات بتفوقهن

د.فايزة اخلرافي تتوسط الطالب شوق الصبيح وعبداحملسن املرزوق ومحمد الغامن وأسرهم

املتفوقة شهد الصبيح املتفوقة شهد اخلترش املتفوق عبدالعزيز الفليج املتفوقة شوق الصبيح

الطالبة وضحة اجلري مع والدتهااملتفوقة سندس املزيدي مع والدتها

املتفوق علي الغامن

أريج الغامن تتوسط مجموعة من طالباتها

الطالبتان فجر ونور مبارك الصباح مع والديهما

»ABS« سيبويه« حضر في احتفال الـ«

املتفوق عبدالعزيز سعود اخلراز ووالداه

ناصر اخلرافي وعلي الغامن وأسعد البنوان ود.خالد الصبيح  وأريج الغامن مع مجموعة من أبنائهم الطلبة املكرمني

أريج الغانم: »األميركية ثنائية اللغة« الوحيدة في الكويت التي تعتمد 
برنامج »ماب« لتقييم الطلبة والمساهمة في تطور وارتقاء المدرسة 

دارين العلي 
ضمن سلسلة احتفاالتها بطلبتها املتفوقني كرمت 
املدرسة األميركية ثنائية اللغة »ABS« صباح امس 
طالبها املتفوقني من املرحلتني االبتدائية والثانوية 
واحلاصلني على املراتب العليا في اختبارات برنامج 
»م���اب« العاملي بحض���ور رئيس غرف���ة التجارة 
والصناعة عل���ي الغامن ورئيس مجموعة اخلرافي 

ناصر اخلرافي ورئيس���ة 
مجلس أمناء املدرسة د.فايزة 
اخلرافي ومديرة املدرس���ة 
اري���ج الغامن وأولياء أمور 

الطلبة.
وفي حني سلمت د.فايزة 
اخلرافي شهادات التكرمي إلى 
80 طالبا وطالبة من متفوقي 
املدرس����ة هن����أت مديرتها 
اري����ج الغامن ف����ي تصريح 
للصحافيني الطلبة وأولياء 
األمور على هذا التفوق وعلى 
التكرمي الذي تتخذه املدرسة 
عادة سنوية لتشجيع الطلبة 
وحثهم على االستمرار في 
النجاح والتقدم بهدف حتقيق 
التقدم وخلق الدافع املهم لدى 

الطلبة لتحقيق التفوق.

وحتدثت الغامن عن برنامج »ماب« العاملي الذي 
تعتمده املدرسة لتقييم أداء طالبها على مدار السنة 
ما يسمح بتقييم أداء املدرسة ومالحظة مدى تطورها 
وتقدمها في مج���ال البرامج التعليمية حيث يقيم 
البرنامج مستوى الطالب مقارنة بالطالب في املدارس 

األميركية والعاملية.
واشارت إلى ان املدرسة األميركية ثنائية اللغة هي 

املدرسة الوحيدة في الكويت التي تتيح هذا البرنامج 
وهذا املنهج بهدف االستمرار في التنمية والتطور 
التعليمي حيث ميكن عبر هذا البرنامج رصد حجم 

تقدم املدرسة األكادميي عبر تقدم طلبتها.
وقالت الغامن ان مدرستها على عالقة وثيقة مع 
اجلامع���ات اخلاصة في الكويت ومختلف جامعات 
أميركا وأوروبا والعالم ملعرفة متطلبات االلتحاق 
املتطلبات  بها وإدراج هذه 

ضمن بنود التخرج. 
وأشارت إلى ان املدرسة 
تتميز باإلضافة إلى برنامجها 
التعليم���ي األكادميي بعدة 
برامج عملية خلدمة املجتمع 
للمساهمة في مساعدة الهيئة 
إلى  التدريسية، باإلضافة 
عدة برامج أخرى متنوعة 

تخدم شخصية الطالب.
وقد تخلل احلفل عدد من 
الفقرات التعليمية والوطنية 
حيث بدأ واختتم بالنشيد 
الوطن���ي وبآيات من الذكر 
احلكيم وقام الطلبة بتقدمي 
مسرحية عن النحو العربي 
وقدم الطالب فقرة من الغناء 
الوطني والرقص الشعبي.

»ABS« كّرمت 80 من طالبها المتفوقين في المرحلتين المتوسطة والثانوية 

أريج الغامن تتوسط الطالب خالد حمادة ووالدته

الطالبة مرمي الرومي وشقيقتها الطالبة شريفة حمد الغامن ووالداها املتفوق علي حسني املطوع ووالداه املتفوقة خلود وليد العصفور مع والديها ناصر اخلرافي يتوسط املتفوقني مونيا وأحمد البنوان


