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مدارس "تعلّم" تشارك في مسابقة "كتّاب المستقبل"
في إطار تصفيات المرحلة األولى لمسابقة (كتّاب المستقبل) ا ّلتي تن ّ
ظمها وزارة التّعليم والتّعليم العالي لهذا العام بالتّعاون
مع مؤسّسة قطر الخيريّة شاركت مدارس مجموعة (تعلّم) على مستوى المرحلة االبتدائيّة والمرحلة الثّانويّة.
فقد شارك يوم االثنين الموافق للثّامن من أكتوبر عدد من ّ
طّلب وطالبات المرحلة االبتدائيّة في أكاديميّة الجزيرة في المرحلة
األولى للمسابقة بإشراف أ.دارين ميتاني .و ّ
الطّلب المشاركون هم :محمد مشعل ،ومالك أحمد حسن ،ومالك فراس الخطيب،
وعبد العزيز عون ،وسعود األنصاري .وشاركت عن فئة ال ّ
طالبات ك ّل من الرا الدّجاني ،وفاطمة ّ
ي،
الزراع ،وشهد العماد ّ
وسلمى أحمد موسى ،ورفعة الدّوسري ،وحبيبة ناجي ،وفجر اليافعي ،ومشاعل الهذّال.
صفين الخامس والسّادس في أكاديميّة المها للبنات بإشراف أ.عائدة ال ّ
طيّب،
وفي التّصفيات نفسها شارك عدد من طالبات ال ّ
وأ.سعاد رزق ،وال ّ
طالبات المشاركات ّ
هن :رنيم المقدادي ،وهيا علي المري ،ونورة عبد الرحمن المنصور ،والمياسة أحمد
األنصاري ،وآمنة يوسف المصلح ،وسارة سنان الحجاجي ،ونورة سليمان الشرمان ،ومريم محمد أبو نصر.
وشارك أيضًا عدد من طّلب المرحلة االبتدائيّة في أكاديمية المها للبنين بإشراف أ.بّلل الخولي ،وأ.مح ّمد كمال .وال ّ
ط ّّلب
المشاركون هم :عبد الرحمن أنس الرشيد ،وطّلل سالم اليافعي ،ومحمد باقر فالمرزي ،وغانم خالد الغانم ،وعبد هللا أحمد
الجميلي ،وعمر مح ّمد أبو قدح ،وطّلل أحمد المريخي ،وفهد غانم آل سعد ،ومهاب محمد عبد الحميد.
أن تصفيات المرحلة االبتدائيّة ن ّ
ظمت في مدرسة ّ
وجدير بالذّكر ّ
الزبير بن العوام االبتدائيّة للبنين ،ومدرسة األندلس االبتدائيّة
للبنات.
وعلى صعيد المدارس الثّانويّة للبنين ،شاركت مجموعة من ّ
طّلب الجزيرة والمها للبنين في المرحلة األولى من مسابقة
(كتّاب المستقبل) يوم الثّّلثاء الموافق للتّاسع من أكتوبر الّتي أقيمت في مدرسة حمزة بن عبد المطلب اإلعداديّة للبنين.
ومثّل مدرسة المها للبنين ال ّ
طلبة :أحمد سنان الحجاجي ،نايف علي حسن بّلل ،و عبد الرحمن عبده جاد ،و محمد حمد
محمد المري ،وعبدهللا مسعود ،و إيهاب أحمد شعّلن ،يوسف أحمد أشكناني ،و غانم بن غانم آل ثاني ،وإبراهيم العمادي،
ومحمد النعيمي ،وعبد العزيز البخاري ،وعبد العزيز القحطاني بإشراف أ.بّلل الخولي ،وأ.أحمد دويدار ،وأ.رمضان فريد.
ومث ّل أكاديميّة الجزيرة ماجد الخليفة ،وعبد الرحمن النملة ،و أحمد مجلي ،و زيد الشمايلة بإشراف أ.نجم الدّين مجلي.
وشارك عدد من طالبات الجزيرة والمها للبنات في تصفيات المرحلة األولى من مسابقة (كتّاب المستقبل) للمرحلة الثّانويّة
الّتي استضافتها مدرسة قطر الثّانويّة للبنات.
مثّلت أكاديميّة المها للبنات ترتيل األمين رحمة ،و ميساء السيد المنشاوي ،ومنة شريف عبدالمنعم ،و ثريا باسل جمال،
وفاطمة ناصر العيسى ،وأمينة فهد الساعي ،ومياسة بخيت ناصر ،و مريم عبدهللا الخوار ،و جواهر سالم النقدان ،وشيخة
جاسم السليطي ،ومه ا عبد هللا المري ،ومريم مبارك المحمد ،و نوف صالح العلي ،وروضة محمد الهزاع ،وفاطمة فيصل
الرميحي ،وفاطمة عبدالوهاب المصلح ،وشيخة سعيد المريخي ،وفاطمة حمد الكواري ،وروضة محمد البلوشي ،وفاطمة
حمد البلوشي ،وسلوى األنصاري ،وذلك تحت إشراف أ.عفاف ّ
الزطمة.
ومثّلت أكاديميّة الجزيرة بإشراف أ.تيسير يسري ك ّل من بتول الشامي ،و إيثار بابكر ،لطيفة مجلي ،و مشاعل هاشم،
وفاطمة منصوري ،ودينا الدباغ ،ومريم الخالدي ،والعنود قحطاني ،و عائشة آل ثاني.
أن مدارس المجموعة حريصة على تشجيع ال ّ
من جانبه ،أ ّكد د .مح ّمد سعفيان مدير التّعليم في مجموعة (تعلّم) ّ
طلبة على
المعززة للمناهج الدّراسيّة بالّلغتين :العربيّة واإلنجليزيّة ،وذلك في إطار برنامجها في رعاية ال ّ
ّ
طلبة
المشاركة في األنشطة
ً
والمتفوقين ،مشيدًا بتعاون أولياء األمور وأه ّميّة دورهم في نجاح البرنامج ،ومث ّمنا دور إدارات المدارس،
الموهوبين
ّ
ّ
ومنسّقي الموا ّد في تدريب الطلبة وإعدادهم.

