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متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

أكدوا أنهم اتبعوا آلية محددة سّهلت عليهم مراجعة الدروس أواًل بأول

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«: التنظيم كان أهم أسلحتنا

حصلت على 98.99% في القسم العلمي تفوقت في القسم العلمي بـ %98.38

تفوق بـ 97.56% علمي

نوريهان البدوي: العمل المتواصل من بداية العام 
وتنظيم الوقت والتقرب إلى اهلل نصيحتي لكل الطلبة

نهال نور الدين: تقسيم الوقت بين الدراسة 
والراحة يبعد الملل ويساعد على مواصلة الكفاح

أيوب أشكناني: أطمح إلى دراسة الهندسة الصناعية
97.8% نسبته في القسم العلمي

الطالب أيوب اسحاق اشكناني 
كويتي اجلنس���ية م���ن ثانوية 
أكادميية االبداع االميركية والذي 
حصل على نسبة 97.8%، قال ان 
من الصعوبات التي واجهته خالل 

االمتحانات مادة الفيزياء، ونصح 
جميع الط���الب باالنتباه اجليد 
للدراسة واالهتمام والتركيز على 
ش���رح املدرس والسؤال عن اي 
معلومة غير مفهومة خالل العام 

الدراسي باالضافة الى التحضير 
اجليد لالمتحانات قبل فترة من 

موعدها.
واضاف انه يطمح إلى دراسة 
الهندسة الصناعية ألنها هندسة 

تتعلق باالعمال االدارية.
واه���دى جناح���ه لوال���ده 
وللمعلم���ن االفاضل الذين كان 
لهم الفضل في جناحه بعد اهلل 

عز وجل.

قالت الطالبة نهال نور الدين )مصرية 
اجلنسية( من مدرس���ة »السفر األهلية« 
والت���ي تفوقت بنس���بة 98.38% )علمي( 
انها واجهت صعوبة في اسئلة مادة اللغة 
االجنليزية، لكنه���ا بالتركيز متكنت من 

اجتياز االختبارات كما ارادت.
ونصحت نهال جميع الطالب بتنظيم 
الوق���ت واحلرص عل���ى تخصيص وقت 
للدراسة وآخر للراحة والترفيه، حتى ال 
يتسلل امللل الى نفوسهم، وكي يتمكنوا من 
مواصلة االجتهاد على مدار العام للوصول 

الى افضل النتائج.
واضافت انها تطمح الى دراس���ة طب 
األسنان او الصيدلة، واهدت جناحها لوالدها 
ووالدتها ومدرساتها وجدها وجدتها وشكرت 
مديرة املدرسة وجميع املدرسات على تعبهم 
وجهدهم خالل العام الدراسي والذي كان 

له الفضل الكبير في جناحها.

نوح سالم: اعتمدت على آلية محددة
أكد الطالب نوح خالد سعيد سالم من مدرسة 
السيف األهلية القس���م العلمي والذي تفوق 
بنسبة 97.56% انه اعتمد على آلية محددة منذ 
بداية العام الدراسي، حيث جد واجتهد ونظم 
وقته بصورة مميزة مما كان له بالغ االثر في 

نجاحه وتفوقه.
وأهدى سالم نجاحه لوالده واخوانه وادارة 
المدرسة وكل العاملين فيها الذين لم يدخروا 
جهدا لمساعدته، معربا عن أمله في ان يلتحق 

بكلية الهندسة.
وأش���ار الى ان اختبار اللغة العربية كان 
أصعب اختب���ارات هذا الع���ام، داعيا جميع 
الطلبة الى االستعداد مبكرا لجميع االمتحانات، 
خاصة أن جدول االختبارات يكون مشحونا 
وال توجد فترة كافي���ة بين المواد للمراجعة 

بشكل كاف.

أكدت الطالبة نوريهان سميح 
البدوي من االردن الشقيق والتي 
تخرجت في ثانوية فجر الصباح 
األهلية بنسبة 98.99% في القسم 
العلمي على ضيق فترة الدراسة 
التحضيري���ة الختبارات نهاية 
العام بس���بب وجود امتحانات 
املواد اخلارجة عن اجلدول، مؤكدة 

ان اختبارات املواد العلمية كانت 
جيدة اال انها واجهت صعوبة في 
امتحان التربية االسالمية حيث 

كانت اسئلته من بن السطور.
واشارت البدوي الى ان العمل 
املتواصل وتنظي���م الوقت بعد 
الت���وكل على املول���ى عز وجل 
والتق���رب من���ه بالعب���ادة هي 

النصيحة التي توجهها الى من 
يرغب في التفوق الن من كان مع 
اهلل عز وجل كان اهلل معه، مشيرة 
الى انها تود االلتحاق بكلية الطب 
النها كانت حلم الطفولة وهدفها 
الذي وضعته نصب عينيها طوال 

سنوات الدراسة.
الفضل  الب���دوي ان  وبينت 

في تفوقها يرج���ع اوال واخيرا 
الى اهلل سبحانه وتعالى ثم الى 
تشجيع والديها واسرتها وجهود 
معلماتها، وتهدي جناحها وتفوقها 
الى مدرس���ة التربية االسالمية 
»رجاء الفرا« النها تعتبرها اما 
ومعلمة في الوقت ذاته بالنسبة 

لها.

النجاح غالبا ما يكون حليف هؤالء الذين يعملون بجرأة، ونادرا ما يكون حليف أولئك املترددين 
الذي يتهيبون املواقف ونتائجها، هذا ما قاله جواهر الل نهرو ليلخص رؤيته لتحقيق النجاح، فاألعمال 

العظيمة تتحقق باإلصرار ال بالقوة، والناجحون ال ينتظرون النجاح لكنهم يذهبون إليه.
مبجرد أن أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نتائج االختبارات النهائية للصف الثاني 
عشر في النظام املوحد بقسميه العلمي واألدبي عمت الفرحة بيوت الناجحني، مواطنني كانوا أو 
وافدين وكانت مبثابة تتويج جلهود بذلت وحصاد ألهداف حتققت واستراحة ولو مؤقتة بعد جهد 

كبير استمر على مدار عام كامل.
حقا ما أجملها حلظات الفرحة والتي قد تختلط فيها مشاعر الفرحة بالبكاء، وما أعظم التفوق 
الذي يأتي بعد صبر وعناء ليكلل جهود من عملوا ويتوج أعمال من ثابروا بال كلل، محاطني بدعوات 
األهل واألصدقاء، عبارات أكد عليها املتفوقون واملتفوقات من أبنائنا الذي حجزوا ألنفسهم مكانا 
في لوحة الشرف في وزارة التربية، وكان تفوقهم خير هدية ملن سهروا على راحتهم ووفروا لهم 
جميع سـبل النجاح والتفوق سواء في البيت أو في املدرسة. أجمع أغلب املتفوقني واملتفوقات 
على أن سر تفوقهم يكمن في التركيز املطلق داخل احلصة الدراسية واعتمادهم بشكل كبير على 
التحصيل في املدرسة دون اللجوء إلى الدروس اخلصوصية التي أثقلت كاهل الكثير من األسر بأعباء 
كبيرة في ظل موجة غالء األسعار العاملية باإلضافة إلى متابعة الدروس منذ اليوم األول وتنظيم 
وقتهم بطريقة تتيح االستفادة الكاملة منه. »األنباء« فتحت قلبها قبل املكان للمتفوقني واملتفوقات 
وأسرهم وشاركتهم الفرحة واستمعت لقصص اجلهد والعطاء على مدار أعوام الدراسة وعاشت 
معهم حلظات التطلع إلى مستقبل يحدوه األمل ليشاركوا في صنع نهضة أوطانهم ويكونوا لبنات 

مشرقة في نسيج املجتمع.
فتحية من القلب لكل من اجتهد وحقق، لكل من صبر ونال، ولكل من خطط وأجنز. حتية من 

القلب ألبنائنا املتفوقني واملتفوقات.

فريق العمل
أسامة دياب ـ دانيا شومان -  ندى أبونصر ـ فرج ناصر

محمد راتب ـ لميس بالل -  عادل الشنان 

التصوير:
أسامة البطراوي ـ سعود سالم - فريال حماد

مرمي متوسطة والدتها وخالتهاكرم دياب ـ قاسم باشا ـ حسن حسيني

الراحل د.محمدي رضوانمرمي محمدي رضوان

نوريهان بني والديها وشقيقتها نوريهان سميح البدوي نهال نور الدين مع والدتها

أيوب مع والدتهأيوب إسحاق أشكناني

نوح خالد سالم مع والده

أحمد عبدالقادر مطر مع شقيقه

حصل على 98.87% علمي

أحمد مطر: التفوق ثمرة جهد وعطاء
اكد الطالب احمد عبدالقادر عبداهلل السيد مطر من مدرسة 
السيف والذي تفوق بنسبة 98.87% ان جناحه هو ثمرة جهد 
وعطاء، معربا عن س���عادته مبا حققه من اجناز، مشيدا بدور 

مدرسته ومعلميه.
واهدى مطر جناحه السرته والدارة املدرسة وجميع املعلمن 
وأخيه االصغ���ر محمد، موضحا ان اختبارات هذا العام كانت 
ف���ي املتناول فيما عدا اختب���ار الرياضيات الذي وصلت عدد 

اوراقه الى 11 صفحة.
ونصح زمالءه الطالب بضرورة طاعة املولى عز وجل ثم 
طاعة الوالدين واجلد واالجتهاد منذ اليوم االول من الدراسة، 
معربا ع���ن امله في ان يلتحق بكلية الطب ملا ملهنة الطب من 

رسالة سامية واهداف نبيلة.

تفوقت بـ 99.06% )علمي(

مريم محمدي: أهدي تفوقي لروح والدي وسأدرس الطب
أكدت الطالبة مرمي محمدي رضوان من مدرسة اجليل اجلديد والتي تفوقت 
بنسبة 99.06% في القسم العلمي انها علمت بخبر جناحها عن طريق رسالة 
نصية على هاتفها النقال، مشيرة الى ان مشاعرها ال توصف، حيث اختلطت 
مشاعر الفرحة باحلزن على فراق والدها د.محمدي رضوان الذي كان أستاذا 
ف����ي كلية العلوم بجامعة الكويت والذي وافته املنية العام املاضي، الفتة الى 
انها تهدي تفوقها لروح والدها، وألمها التي سهرت على راحتها ووفرت لها كل 
س����بل النجاح. وشددت رضوان على انها تهدي جناحها لبلدها احلبيب مصر 
ولبلدها الثاني الكويت، موضحة ان اختبارات هذا العام كانت في مس����توى 
الطالب املتوس����ط عدا اختبار اللغة العربية. وأش����ارت الى انها لم تس����تعن 
بالدروس اخلصوصية اال فيما ندر وعند الضرورة، مشيدة بجهود معلماتها 
وإدارة املدرس����ة، وثمنت دور اخوتها الذين عاونوها. ولفتت الى انها تنوي 
االلتحاق بكلية الطب ألنها أمنية والدها رحمه اهلل وقد آن األوان لتحقيقها.


