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أريج تتوسط والديها وخالتها وشقيقها

فاطمة متوسطة والديها وشقيقتها

أريج عبداحلميد زقزوق

عادل مكاوي

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

أريج زقزوق جمعت بين التفوق العلمي
والتميز في األنشطة المدرسية المختلفة

برأي أري����ج عبداحلميد زقزوق )مصرية اجلنس����ية( 
واحلاصلة على نسبة 98.72% في القسم العلمي من ثانوية 
النهضة ان جميع االختبارات كانت معقولة وليس����ت على 

درجة كبيرة من الصعوبة.
وعن الصعوبات التي واجهتها أفادت أريج بوجود بعض 
التوتر والضغط النفس����ي النابع م����ن الرغبة في التفوق 
وحتقيق أعلى نسبة ممكنة باالضافة الى ضيق الوقت في 
بعض األحيان، حيث بذلت جهدا خاصا للتنظيم بني وقت 
الدراسة ووقت األنشطة املدرسية املختلفة التي توافق ميولها 
مثل كتابة القصة والشعر، باالضافة الى حفظ القرآن الكرمي 

الذي هو نّور دربها وقلبها.
أما عن التحضير لالمتحانات فنصحت أريج الطلبة بأن 
يكونوا مع اهلل ليكون معهم، ثم عليهم باألخذ باألس����باب 
والتحضير لالمتحانات من أول يوم دراسي، واملداومة على 

املراجعة والثقة بالنفس والتمسك باألمل والتفاؤل دوما.
وأضاف����ت: لم أقرر إلى اآلن بأي كلية س����ألتحق ولكن 

أسأل اهلل التوفيق.
وأخي���را أهدت أريج تفوقها لوالدته���ا التي أضناها 
الس���هر فما كلت أو ملت ولوالدها الش���اعر عبداحلميد 
زقزوق املراس���ل بالفضائية املصرية الذي لم يأل جهدا 
في توجيهها وارشادها، مضيفة: وال يفوتني ان أتوجه 
بالش���كر اجلزيل إلدارة مدرسة النهضة التي وفرت لنا 
التشجيع والدعم للتفوق واملشاركة في األنشطة املختلفة 
وملعلمات���ي الفاضالت الالتي كن شموس���ا مضيئة في 

العطاء، لكل هؤالء عميق شكري وتقديري.

حصلت على 98.72% في القسم العلمي

فاطمة يحيى: عندما أبلغتني وزيرة التربية 
بالخبر شعرت بفرحة ال توصف

أدبي بـ %98.45

الطالب عادل عدنان مكاوي 
جرادة، احلاصل على %98.65 
علمي من مدرسة النجاة األهلية 
ف���ي حول���ي، كان الثاني على 
طالب مدرسته ويتمنى دراسة 
الطب البش���ري داخل الكويت 

أو خارجها.
وثم���ن ع���ادل دور والدته 
ومدرسته نهلة مراد في تفوقه 
كما يشكر جميع مدرسيه وادارة 
مدرس���ته ويخص بالش���كر 
األساتذة ابراهيم كامل ومحمد 
عبدالسالم ومحمد ثابت ومجدي 

بدوي وأشرف بسيوني.
ويضيف: كن���ت أمتنى ان 
أحصل على درجات أعلى كما 
في سنواتي الدراسية السابقة، 
لكن الذي قلل نتيجتي التحصيل 
التراكمي للسنتني األخيرتني، 
أنصح اجلميع بالهدوء واملراجعة 

عند االمتحان.

تفوّق بـ 98.65% علمي

عادل مكاوي: 
سأدرس الطب

اكدت الطالبة فاطمة مصطفى محمد عبدالعزيز 
طاهر يحيى من مدرسة االخالص � الثانية على 
الكويت في القسم االدبي بنسبة 98.45% انها علمت 
بالخبر عن طريق اتصال هاتفي من وزيرة التربية 
ورزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، مشيرة 
الى ان فرصتها ال توصف النها لحظة حصاد جنت 

فيها ثمار ما زرعت على مدار عام كامل.
واهدت فاطم���ة نجاحها وتفوقها الس���رتها 
الصغيرة واس���رتها الممتدة في بلدها الحبيب 
مصر ولبلدها الثاني الكويت، مش���يرة الى انها 
ال تنسى فضل معلماتها الالئي كان لهن نصيب 
كبير من تفوقها، واوضحت ان التركيز في الحصة 
الدراسية له مفع��ول السحر وكان يغنيه��ا في 
احيان كثيرة ع��ن ساعات طويل��ة من المذاكرة، 
الفتة الى انه��ا كان��ت ت��درس من 4 الى 6 ساعات 
يوميا، مشددة على انها لم تعتمد على الدروس 
الخصوصية والتركيز في الساعة الدراسية هو 
سر تفوقها، معربة عن املها في ان تلتحق بكلية 

فاطمة مصطفى يحيىااللسن � جامعة عين شمس.


