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�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ومرزوق الغامن ود .بدر العي�سى ود� .أحمد الأثري يقطعون كعكة االحتفال

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد وجا�سم اخلرايف وال�شيخ في�صل ال�سعود و�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد حمييًّا احل�ضور لدى و�صوله �إىل احلفل

ص��اح��ب ال�س�م��و ي��رع��ى ح�ف��ل ت�ك��رمي امل�ت�ف��وق�ين م��ن خ��ري�ج��ي «التطبيقي»
برعاية وح�ض��ور �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد �أقيم حفل
تك��رمي املتفوق�ين من خريج��ي كلي��ات ومعاهد الهيئ��ة العام��ة للتعليم
التطبيق��ي والتدري��ب ،للع��ام  ،2014 / 2013وذل��ك على م��سرح كلية
الرتبية الأ�سا�سية مبنطقة العار�ضية.
هذا وو�ص��ل موكب �س��موه �إىل مكان احلفل ،حيث ا�س��تقبل بكل حفاوة
وترحيب م��ن قبل وزير الرتبية وزير التعليم الع��ايل رئي�س جمل�س ادارة

�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد م�صافحا د� .أحمد الأثري

ترحيب ب�سمو ال�شيخ جابر املبارك

م�صافحا �أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�شيخ خالد اجلراح
ً

الهيئ��ة العام��ة للتعليم التطبيق��ي الدكتور ب��در حمد العي�س��ى ،واملدير
العام للهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد �ص��الح
االثري واع�ضاء هيئة التدري�س.
و�ش��هد احلفل �س��مو ويل العهد ال�ش��يخ نواف الأحمد ،ورئي���س جمل�س الأمة
م��رزوق علي الغ��امن ،ورئي���س جمل�س الأمة ال�س��ابق جا�س��م حمم��د اخلرايف،
ومعايل كبار ال�ش��يوخ ،ونائب رئي�س احلر�س الوطني ال�ش��يخ م�شعل الأحمد،

و�س��مو ال�ش��يخ نا�رص املحم��د ،و�س��مو ال�ش��يخ جابر املب��ارك رئي���س جمل�س
الوزراء ،والنائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�ش��يخ �صباح
اخلال��د ،ونائ��ب وزير �ش���ؤون الدي��وان االمريي ال�ش��يخ علي اجل��راح ،وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة ،وجمع غفري من اهايل اخلريجني واملواطنني.
وبد�أ احلفل بال�س�لام الوطن��ي ،ثم تالوة �آي��ات من القران الك��رمي ،بعد ذلك
مت عر���ض فيلم وثائق��ي عن اجن��ازات الهيئ��ة ،وقد �ألق��ى وزير الرتبي��ة وزير

ال�شيخ جابر العبداهلل وال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك وال�شيخ �أحمد احلمود وال�شيخ �صباح اخلالد

م�صافحا د� .أحمد الأثري
�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد
ً

م�صافحا د .خليفة بهبهاين
ال�شيخ �صباح اخلالد
ً

د .يو�سف الإبراهيم ويا�رس �أبل ود .علي العبيدي وعي�سى الكندري ود .بدر العي�سى

التعليم العايل كلمة بهذه املنا�سبة ،ثم �ألقى املدير العام للهيئة العامة للتعليم
التطبيق��ي والتدري��ب كلم��ة به��ذه املنا�س��بة ،كما �ألق��ت اخلريج��ة كويت بدر
ال�ص��قعبي كلمة نيابة عن زمالئها املتفوقني .بعدها تف�ض��ل �ص��احب ال�س��مو
ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد بتوزيع ال�ش��هادات على املتفوقني م��ن اخلريجني ،ويف
نهاية احلفل مت تقدمي هدية تذكارية ل�س��موه بهذه املنا�س��بة .ثم غادر �س��موه
رعاه اهلل مكان احلفل مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة وتقدير.

م�صافحا د� .أحمد الأثري
ال�شيخ حممد اخلالد
ً

ال�شيخة د .ر�شا ال�صباح م�صافحة د� .أحمد الأثري

�إحدى الطالبات تلقي كلمة

