مجموعة جي إف إتش المالية تكرم أحد الطلبة المتفوقين في امتحانات المستوى ”“A
بالمدرسة البريطانية – البحرين
"قبول سعد نعيم هللا خان في جامعة أوكسفورد"

المنامة  23 -أغسطس  : 2017أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم عن تكريم أحد الطلبة المتفوقين
بالمدرسة البريطانية – البحرين ،حيث قامت بمنحه "جائزة األداء األكاديمي" .وكان الطالب سعد نعيم هللا خان
قد حصل على أعلى النتائج في امتحانات المستوى ” “Aللعام الدراسي  ،2017/2016كما تم قبوله في جامعة
أوكسفورد بالمملكة المتحدة والتي سيسجل للدراسة فيها في شهر أكتوبر .2017
قدم الجائزة إلى الطالب سعد نعيم هللا خان ،السيد هشام الريس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية،
وهي الجهة المالكة للمدرسة البريطانية  -البحرين.
بهذه المناسبة ،قالت السيدة جولي جلبرت ،رئيسة المدرسة البريطانية – البحرين" :نحن في غاية السعادة إلتاحة
الفرصة لنا لتكريم طالبنا لجهودهم الكبيرة وتفوقهم األكاديمي ،ويسرنا أن نهنئ بشكل خاص الطالب سعد نعيم
هللا خان لنجاحه الرائع ،ونتمنى أن تساهم األسس األكاديمية التي اكتسبها من المدرسة البريطانية في تمكينه من
مواصلة تفوقه في جامعة أوكسفورد ،التي تعتبر واحدة من كبرى الجامعات في العالم .من الجدير بالذكر أن
المدرسة البريطانية – البحرين قامت أيضا بابتعاث عدد من طالبها إلى جامعات عالمية خالل األعوام الماضية
مثل جامعة كامبريدج البريطانية".
تعليقا على فوزه بالجائزة ،قال سعد نعيم هللا خان" :أود أن أتقدم بالشكر إلى مجموعة جي إف إتش المالية
لمنحي هذه الجائزة الرائعة وحرصها على تشجيع الطلبة المتفوقين .كما يسرني أن أشكر جميع المعلمين،
وخاصة السيدة ميلز ،لدعمهم ومساعدتهم لي لتحقيق هذه النتائج .سوف تظل تجربتي في المدرسة البريطانية
– البحرين في ذاكرتي على الدوام ومن المؤكد أنني سأفتقد جميع أصدقائي هنا".

ماتزال المدرسة البريطانية – البحرين تحتفظ بمكانتها كواحدة من بين أكبر المؤسسات التعليمية التي تشمل
المراحل التعليمية الثالث بمملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي .لقد استطاعت المدرسة ،تحقيق
نتائج متميزة بامتحانات المستوى ” “BTEC” ، “Aو” ،”GCSEعاما تلو اآلخر ،تمشيا مع رسالتها والتزامها
بالتفوق األكاديمي والمسئولية واالنفرادية.
إنتهى-عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل
من بورصة البحرين ،وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي المالي .
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