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املركيزة ياس���مني القنة )أردنية اجلنس���ية( 
حصلت عل���ى 98.35% وجاءت في املركز الثالث 
في القسم األدبي من ثانوية اجليل اجلديد األهلية 
قالت: »ال ش���ك أن القلق والتوتر كانا أصعب ما 
واجهناه في التحضير لالمتحانات والرغبة في 
حتصيل نسبة حتقق لنا طموحاتنا وتكون ثمرة 

مجهود األهل«.
واضافت: »قد تكون مادة الفلسفة هي االصعب 
على اعتبار انها كانت أول االختبارات التي أديناها 
وما صاحبها من خوف، ومادة االحصاء حيث كان 
اختبارها دقيقا للغاية، مشيرة الى ان كل ذلك يتم 

مبشيئة الرحمن وتوفيقه«.
واعربت عن أمنيتها بدراسة اإلدارة والتسويق 
قائلة: »أود االلتحاق باالدارة والتس���ويق ألنني 
قادرة على االبداع في ه���ذا املجال وعلى معرفة 

بأساسيات اموره.
واضافت: الفضل في تفوقي يعود أوال واخيرا 
الى اهلل تعالى الذي اعطاني وارضاني وثقتي به 
كانت غير محدودة، وأهدت املاركيزة جناحها الى 
بلدها الثاني الكويت والى صاحب السمو األمير 

وأسرتها التي كانت ومازالت سندا وعونا لها.
ولم تنس املاركيزة ُمدرس���تها خالدة يوسف 
املضف التي ساعدتها، وَمدرستها »اجليل اجلديد« 

التي ووفرت لكل  الطالب طاقما ممتازا.

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

السفارة األردنية تكّرم األوائل بعد غٍد األربعاء
حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وسفير اململكة األردنية 
الهاشمية لدى الكويت جمعة 
العبادي تقيم السفارة األردنية 
بالتعاون م����ع جامعة عّمان 
األهلية حفل تكرمي للعش����رة 
األوائل م����ن الطلبة األردنيني 
الناجحني لهذا  والكويتي����ني 
العام، في امتحانات الثانوية 
العش����رة  العام����ة، ولتكرمي 
األوائل من الطلبة الدارس����ني 
في جامع����ة عّمان األهلية من 
الكويت، وس����يقام االحتفال 
الساعة الثامنة من مساء يوم 

األربعاء املقبل في فندق شيراتون الكويت.
وبهذه املناسبة أعرب السفير العبادي عن أطيب 
التهاني والتبريكات للطلبة الناجحني في امتحانات 
الثانوية العامة لهذا العام من الكويت الش����قيقة، 
ومن أبناء اجلاليات العربية الش����قيقة ومن أبناء 

اجلالية األردنية، متمنيا لهم 
النجاح والتوفيق واملستقبل 

الزاهر.
كما عّبر السفير العبادي عن 
شكره وتقديره للكويت قيادة 
وحكومة وشعبا، على ما يحظى 
به أبناء اجلالية األردنية في 
الكويت، من رعاية واهتمام، 
وما يقدم لهم من تس����هيالت، 
كما عّبر عن ش����كره وتقديره 
للوزيرة د.موض����ي احلمود 
وجلميع املسؤولني والعاملني 
في الوزارة، على ما يحظى به 
الطلب����ة األردنيون من رعاية 
واهتمام، األمر الذي كان له أبلغ 
األثر في جناح مسيرتهم التعليمية وحصولهم على 
نتائج متميزة، ضمن كوكبة الطلبة املتفوقني جنبا 
إلى جنب، مع أشقائهم الكويتيني، وأبناء اجلاليات 
العربية الشقيقة التي يحتضنها هذا البلد الطيب 

وشعبه النبيل.

شيماء عبداهلل: الفضل ألسرتي
ومدرساتي وصديقتي سهيلة

اكدت الطالبة ش���يماء ابراهيم عبدالرحم���ن عبداهلل مصرية 
اجلنسية احلاصلة على نسبة 98.78% قسم علمي ثانوية صفية 
بنت عبداملطلب ان الفضل يعود في تفوقها لوالديها وللمدرسات 

وصديقاتها باالخص صديقتها سهيلة.
واضافت ان م���ن الصعوبات التي واجهته���ا خالل التحضير 

لالمتحانات كثرة املواد وضرورة مراجعتها اوال بأول.
ووجه���ت نصيحة جلميع الطالب بتنظيم الوقت واملتابعة مع 
املدرس���ات اثناء العام الدراس���ي ومن ثم التوكل على اهلل ورضا 

الوالدين ودعاؤهما.
واشارت الى انها حتب ان تدرس طب االسنان او الطب البشري 

او الصيدلة حلبها للمواد العلمية مثل االحياء والكيمياء.
واهدت جناحها الى جمي���ع االهل واالصدقاء بجمهورية مصر 

العربية والى جدتها الغالية وجميع مدرساتها.

تفوقت بـ 98.78% علمي

املاركيزة ياسمني مع والدتها

نعمة كرمية الزميل اإلعالمي أحمد سمير تتوسط والديها وشقيقيها

شيماء ابراهيم مع والدها

نعمة أحمد سمير

نعمة أحمد سمير: استعددت لالمتحانات مبكراً

أهدت نعمة أحمد سمير محمود 
)مصرية الجنسية( تفوقها في القسم 
العلمي ب� 97.81% من ثانوية الجيل 
الجديد االهلية لوالديها ولمدرستها 
العزيزة وشكرت بدورها مدرستها 

ووزارة التربية على دعمهما لها.
وأف���ادت نعمة بأنها اس���تعدت 
لالمتحانات عن طريق تنظيم الوقت 
جيدا حسب أولوية المواد وعدم ترك 
أي مجال دراسي الى نهاية الوقت، 
الت���ي تقدمها للطلبة  والنصيحة 

عدم االنشغال بأي نشاط وتقسيم 
الوقت جيدا والمراجعة الجيدة قبل 
االمتحان���ات واالنتظام في الصالة 

ألنها تساعد على تنظيم الوقت.
كما ترغب نعم���ة في االلتحاق 
بكلية الصيدل���ة ألنه مجال متميز 
يمكن االب���داع في���ه والتميز بين 

الكثيرين وله مستقبل باهر.
وتحدثت نعمة عن الصعوبات 
التي واجهتها خالل العام الدراسي 
قائلة ان اهم تلك الصعوبات ضيق 

الوق���ت بين االختبارات، الفتة الى 
ان ذلك يمث���ل ضغطا على الطالب 
ويتطل���ب منه ان يكون مس���تعدا 
بما في���ه الكفاية قب���ل بداية هذه 

االمتحانات.
وأضافت ان الملل يعد من االمور 
التي تحتاج من االسرة الى االنتباه 
له والعمل على أال يتسرب شيء منه 
الى نف��س الطالب، موجهة شكرها 
الى والديه���ا لدورهم الكبي��ر فيما 

حققه من تفوق.

تفوقت في القسم العلمي بـ %97.81

الثالثة على الكويت أدبي بـ %98.35

الماركيزة ياسمين القنة: القلق والتوتر
أصعب ما يواجه الطالب خالل العام

السفير جمعة العبادي

املاركيزة ياسمني القنة


