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أكدت الطالبة من����ة اهلل مصطفى علي الثانية على الكويت 
في القسم العلمي من مدرسة اجليل اجلديد بنسبة 99.38% ان 
حتديد االهداف واجلد واملثابرة من أهم اسباب النجاح، مشيرة 
الى ان أسرتها وفرت لها املناخ املالئم للتفوق، مثمنة دور والدتها 
التي كان لها الدور االبرز في تفوقها. ولفتت الى ان مدرس����تها 
واالدارة واملعلمات لهن نصيب كبير في تفوقها نظرا جلهودهن 
املش����كورة في دعم الطالبات. مش����يرة الى انها لم تعتمد على 
الدروس اخلصوصية وآثرت االعتماد على نفس����ها منذ اليوم 
االول للدراسة. وأوضحت منة اهلل ان اختبارات هذا العام كانت  
في مس����توى الطالب اجليد اال فيما يخص مادة اللغة العربية. 
وأوضحت انها تنوي االلتحاق بكلية الطب نظرا لسمو رسالة 

املهنة ولرغبتها في مساعدة الفقراء.

حصلت الطالبة اماني ابراهيم بركات من ثانوية الدوحة منطقة 
العاصمة القسم العلمي على نسبة 95.74%، واوضحت انها علمت 
باخلبر عن طريق رسالة نصية، مشيرة الى انها حمدت اهلل على 
النتيجة ولكنها لم تخف انه���ا كانت تتوقع معدال اعلى من ذلك، 
موضحة ان التربية االسالمية واللغة العربية هما السبب املباشر 

في انخفاض النسبة.
وقالت بركات ان اختبارات هذا العام في مستوى الطالب املتوسط 
فيما عدا مادة التربية االس���المية التي جاءت اسئلتها بشيء من 
الغم���وض، الفتة الى انها لم تعتمد على الدروس اخلصوصية اال 
فيما ندر وبعض املواد التي واجهته���ا فيها صعوبة، مثمنة دور 

ادارة املدرسة واملعلمات وخاصة االستاذتني وفاء وزكية.
واعربت ع���ن املها في ان تلتحق بكلية الصيدلة نظرا مليولها 
العلمية وكونها مشروعا جتاريا مميزا، وشددت على ان اسرتها لها 
نصيب االسد في تفوقها كونها وفرت لها كل سبل الراحة واالدوات 

الالزمة للنجاح والتفوق.

أوضح���ت الطالب���ة 
عالي���ة مدح���ت مهيب 
عبدالقادر من مدرس���ة 
فج���ر الصباح القس���م 
العلمي بنس���بة 98.63 
انها علم���ت باخلبر من 
االنترنت عن طريق موقع 
وزارة التربية، معربة عن 
سعادتها لتفوقها وألنها 
حصدت نتاج ما زرعت 

على مدار عام كامل.
ولفت���ت عالي���ة الى 
العام  ان اختبارات هذا 
كان���ت ف���ي مس���توى 
الطال���ب املتوس���ط اال 
فيما يخص اختبار اللغة 
العربية ال���ذي لم تخل 
أس���ئلته من الصعوبة 
مهدي���ة  والغم���وض، 

جناحها لبلده���ا احلبيب مصر ولبلدها الثاني الكويت وألس���رتها 
الصغيرة ومعلماتها.

وأعربت عن أملها في ان تلتحق بكلية الطب البشري نظرا لسمو 
املهنة ولرغبتها في مساعدة املرضى.

أماني بركات تتوسط والديها

عالية عبدالقادر تتوسط أسرتها

منة اهلل مصطفى مع والديها

فرح الكيالني تتوسط أسرتها املتفوقة فرح الكيالني

عالية عبدالقادر

أماني بركات: ميولي علمية
وأتمنى االلتحاق بكلية الصيدلة

منة اهلل مصطفى: آثرت االعتماد على نفسي
ولم ألجأ إلى الدروس الخصوصية

درست في ثانوية الدوحة وحصدت %95.74

حصلت على المركز الثاني على الكويت في القسم العلمي بنسبة %99.38

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

98.63% نسبتها في القسم العلمي

األولى على الكويت علمي بنسبة %99.71

عالية عبدالقادر: سألتحق بكلية الطب البشري

فرح الكيالني: الثقة بالنفس وتحديد األهداف
وتنظيم الوقت أهم أسرار تفوقي

أكدت الطالبة فرح زيد الكيالني التي 
حققت املركز األول على الكويت من مدرسة 
اجليل اجلديد القسم العلمي بنسبة %99.71 
انها تلقت خبر تفوقها عن طريق اتصال 
هاتفي من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلم���ود، معربة عن 
سعادتها ألن النتيجة كانت واقعية وعادلة 

جدا وتوجت جهودها على مدار العام.

وأضافت الكيالني ان األهداف الواضحة 
تؤدي الى نتائج واضحة ولذلك كنت على 
ثق���ة من قدراتي وحافظ���ت على تنظيم 
وقتي، مثمنة دور أس���رتها خاصة أمها 
التي وفرت لها املناخ املناس���ب للنجاح 
والتفوق، وأهدت ف���رح جناحها لبلدها 
األردن وجالل���ة املل���ك عب���داهلل الثاني 
وللش���عب الفلس���طيني ولبلدها الثاني 

الكويت وقيادتها السياسية، معربة عن 
تقديرها حلرص القيادة السياسية على 
تقدمي اخلدمات التعليمية املميزة جلميع 
الطلبة سواء الكويتيون منهم أو الوافدون. 
ولفتت الى ان االختبارات كانت في مستوى 
الطالب املتوسط عدا اختبار اللغة العربية 
الذي احتوى على أس���ئلة على قدر كبير 
من الغموض والتعقيد. وأعربت عن أملها 

في ان تلتحق بكلية الطب لسمو مهنته 
ولرغبتها في خدمة الفقراء واملساكني.

بال���دروس  اس���تعنت  وأضاف���ت: 
اخلصوصية ولم أعتمد عليها، فقد كانت 
مدرس���اتي في قم���ة العط���اء والتفاني، 
وتوجهت بالش���كر إلدارة املدرسة على 
عطائه���ا الالمحدود والعم���ل على راحة 

الطالبات.

العبادي: النجاح الباهر للطلبة األردنيين 
خطوة على طريق الفالح وخدمة للبلدين

بشرى الزين
اعرب س����فير اململكة 
األردنية الهاشمية جمعة 
العبادي عن شكره وتقديره 
للكويت قيادة وحكومة 
وش����عبا على ما يحظى 
به أبناء اجلالية االردنية 
في مختلف مواقع عملهم 
اضافة الى شريحة الطلبة 
االردنيني في كل املدارس 
واملعاه����د واملؤسس����ات 
التعليمية واجلامعية في 

الكويت.
العبادي عن  كما عبر 
التربية  ش����كره لوزيرة 
والتعليم العالي د.موضي 

احلمود وكل القائمني على السلك التربوي على 
الرعاية التي تقدم البنائهم من اجلالية االردنية، 
م����ا كان له كبير األثر في جناحهم وحصولهم 
على نتائ����ج ايجابية ومتميزة ضمن الكوكبة 
من اخوانهم الكويتيني وأبناء اجلالية العربية 

املقيمني على أرض الكويت 
احلبيبة.

العب����ادي  وتق����دم 
بالتهان����ي والتبري����كات 
للطلبة االردنيني املتفوقني 
واحلاصلني على املراكز 
األولى، معربا عن مشاركته 
النجاح  الفرحة بهذا  لهم 
الباهر واحلصاد الطيب 
ال����ذي كان وراءه جه����د 
اآلباء  االمه����ات ومتابعة 
اليوم خطوة  ليكون هذا 
على طريق الفالح والتميز، 
ان االنسان  الى  مش����يرا 
االردن����ي يعتبر الركيزة 
االساسية لالرتقاء مبسيرة 
البناء والتنمية انطالقا م����ن ثقة جاللة امللك 
عبداهلل بن احلسني باملواطن االردني وقدرته على 
العطاء واالجناز سواء داخل االردن او خارجها 
ومش����اركته املتميزة في خدم����ة بالده وكذلك 

الكويت األرض الطيبة التي نقيم فيها.

أعرب عن شكره وتقديره للكويت على الرعاية التي يحظى بها أبناء الجالية األردنية

السفير جمعة العبادي

منة اهلل مصطفى


