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 بسم ا الرمحن الرحيم 

 
 السادة الرؤساء التنفيذیني للبنوك واملصارف العام� ��و�،

 الس�ید/ رئيس جملس ٕادارة مدرسة قطر للعلوم املرصفية وٕادارة أ�عامل، 
 الس�ید/ مد�ر املدرسة،

 احلضور الكرمي، 
 

السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته،        
 

�رسين ٔأن ٔأرحب �مك مجیعًا يف �ج�ع اخلامس للجمعیة العمومية ملدرسة قطر للعلوم 
املرصفية وٕادارة أ�عامل، وا�ي ینعقد هذا العام وقد حققت املدرسة العدید من إالجنازات 
والن�ا�ات بفضل �ودمك ومثا�ر�مك ومعلمك ا�ؤوب، وبفضل ا�مع ا�ي حظیت به 

 تصة يف ا�و�، والر�ایة الكریة حتت مظ� مرصف قطر املركزي,.املدرسة من اجلهات ا� 
يف �منیة املوارد البرشیة من ؤأن خمر�ات املدرسة سوف �سامه  2030لرؤیة قطر الوطين 

، و�� فٕان لك ما مقمت به من ٔأعامل وما ما �الل اسرتاتیجیة التمنیة اخلاصة �لقطاع املايل
و��رتام، ونتطلع ٕاىل املزید من �الل الفرتة املقب� من بذ�متوه من �د هو حمل التقد�ر 

 ٔأ�ل بلوغ الغا�ت املنشودة.
 

 احلضور الكرمي..
رسا�هتا حتت مظ� مرصف قطر املركزي مطلع العام ا�رايس هذه املدرسة ٔأداء لقد بدٔأت 

جي �منو و�كرب، كام قامت بتخرٔأن ، وبفضل هللا وتوفيقه وجبهودمك املقدرة اس�تطاعت 2012
�جلامعات  اخلرجيني% والتحق مجیع 100وبنس�بة جناح بلغت 2014و 2013دفعتني �ايم 
 .ا�و�يف ، كام التحق جزء مهنم �لعمل يف القطاع املرصيف واملعاهد العلیا
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كام ٔأن الن�ا�ات مل تقف عند هذا احلد بل امتدت ٕاىل تغیري مبىن املدرسة مبا ی�ىش مع 
طمو�ات مرصف قطر املركزي وا�لس أ��ىل للتعلمي، وتعدیل واع�د مجیع اخلطط 

أٓلیة للتقيمي مبوافقة ا�لس أ��ىل للتعلمي، كام مت تفعیل معمل التعلميیة وحتد�هثا واع�د 
إالجنلزيیة �سا�د �ىل تأٔهیل الطالب للحصول �ىل معدالت مرتفعة  �اص �للغة

IELETS .ورفع مس�توى اللغة إالجنلزيیة �ى الطالب 
وقد اكن نتاج ت� اجلهود املبذو� ٔأن حصلت املدرسة �ىل املركز أ�ول يف اختبارات بزيا 

قة ا�و� �ىل مس�توى مدارس البنني، كام حصلت �ىل املركز الرابع يف مساب 2015�ام 
، واملركز أ�ول يف مسابقة خطط ٕادارة أ�عامل لعام 2014 -2013للبحث العلمي لعام 

، واملركز الثالث يف مسابقة حتدي القراءة �للغة إالجنلزيیة حتت ٕارشاف 2013 -2012
، واملركز أ�ول يف مسابقة ما�كروسوفت للمعمل 2014-2013املركز الثقايف الربیطاين لعام 

كام حصل مجیع معلمي املدرسة يف املواد التخصصیة �ىل التدریب املعمتد من اخلبري، 
 .�سرتالیةالرشكة 

 
 

 احلضور الكرمي..
من ا�و� بأٔمهیة هذا النوع  الن�ا�ات اليت ظلت حتققها املدرسة، وٕاميا�ً امتدادًا لسلسة 

من صاحبة السمو الش�ی�ة موزا بنت �رص املس�ند فقد متت  �اص من التعلمي، وبدمع 
املوافقة �ىل افتتاح مدرسة قطر للعلوم املرصفية وٕادارة أ�عامل الثانویة املس�تق� للبنات، 
وسوف تبدٔأ املدرسة �لفصل ا�رايس العارش مطلع العام ا�رايس املقبل بأٔذن هللا، وبعدد 

 �ملدرسة وتأٔهیلها لتلحق �لر�ب. لالرتقاء مخسني طالبة، وسوف نبذل قصارى اجلهد
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 ٔ�عزاء..اأ�خوة 

لسعادة وز�ر التعلمي والتعلمي العايل رئيس ا�لس أ��ىل ال یفوتين ٔأن ٔأتقدم جبزیل الشكر 
للس�ید/ مد�ر املدرسة للتعلمي ولٔ�س�تاذة الفاض� فوزیة اخلاطر مد�رة هیئة التعلمي و 

وأ�خوة املعلمني ملا بذلوه من �ود طوال الفرتة املاضیة، والشكر كذ� موصول لٔ�خوة 
 .ملا قدموه من �دمات أ�سرتالیةيف الرشكة 

 تواصل مسرية الن�اح وصوًال للغا�ت املنشودة.ت يف اخلتام ٔأمتىن لمك التوفيق وأٓمل ٔأن 
  
  

 و�راكته،السالم �لیمك ورمحة هللا 
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