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الطالبة م����رمي عبداملنعم 
األعصر م����ن ثانوية الكويت 
األهلي����ة بن����ات »مصري����ة« 
واحلاصلة على نسبة %96.1 
قال����ت ان قص����ر الوقت من 
الصعوبات التي واجهتها خالل 

فترة التحضير لالمتحانات.
وأضافت أن مادتي الفلسفة 
واللغة العربية أصعب املواد 
التي صادفتها خالل االختبارات 
امل����واد فكانت في  وأما باقي 
متناول اجلميع. واشارت الى ان 
الدراسة اجليدة وتنظيم الوقت 
واستغالله بطريقة صحيحة 
كانت من أبرز التحضيرات قبل 

بداية االمتحانات. وقالت انها ترغب في دخول قس����م اإلعالم سواء في 
جامعة الكويت أو جامعة القاهرة حيث انها حتب هذا التخصص وهو 
أمنية تري����د حتقيقها. وأهدت جناحها لوالدتها ولبلدها الثاني الكويت 

ولبلدها مصر ولألهل واألقارب واألصدقاء.

الط��ال��ب�����ة س�����ارة 
عبدالس����ت��ار ع��راقي��ة 
اجلنسية وحاصلة على 
نس���بة 97.88% القس���م 
األدب���ي واملرتبة الرابعة 
النج���اة  م���ن مدرس���ة 
االهلي���ة اخلاصة، قالت: 
»من اهم الصعوبات التي 
واجهتني خالل حتضيري 
الوقت  لالمتحانات كان 
القصير جدا الذي لم يكن 

كافيا لي للتحضير«.
كم���ا ان م���ادة اللغة 
العربية كانت من اصعب 

املواد خالل االختبار.
واشارت الى ان تنظيم وقت الدراسة اوال بأول والتحضير 
املس���تمر كان من اهم وس���ائل التحضير لالمتحانات، كما ان 
عدم الس���هر لوقت متأخر واالس���تيقاظ مبكرا من اهم عوامل 

التحضير.
معرب���ة عن املها في التخص���ص باللغة االجنليزية، حيث 
ان مدرس���تها للغة االجنليزي���ة، هي من ش���جعتها على هذا 

التخصص.

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

منة اهلل حسن )98.93%(: التوكل على اهلل سبيل التفوق

الطالبة منة اهلل حسن، مصرية اجلنسية، من 
مدرسة فجر الصباح االهلية، حققت نسبة قدرها 
98.93% في القسم العلمي، وأكدت انه لم تواجهها 
اي صعوب���ات، الن فترة التحضي���ر لالمتحانات 
كان���ت كافية، اال انها ذكرت ان مادة االحياء كانت 
املادة االصعب بالنس���بة لها، متوجهة بالنصيحة 
الى الطلبة بالتوكل على اهلل تعالى والتوجه اليه 

بالدع���اء للوصول الى النج���اح، وكذلك االهتمام 
بالدراسة واالعتماد على الكتاب املدرسي اوال.

وكشفت منة اهلل انها تطمح الى االلتحاق بكلية 
الطب اسوة بأمها الطبيبة وأبيها الطبيب، مرجعة 
الفضل في هذا النجاح والتفوق الى متابعة أهلها 
ومدرستها، وقالت: أهدي هذا التفوق الى امي وابي، 

والى مديرة املدرسة السير ماري روز.

عامر عوض متوسطا والديهعبدالرحمن سالم مع أسرته

مرمي األعصر مع شقيقتهااملتفوق عبدالرحمن سالم

سارة عبدالستار مع والديها

مرمي األعصر 

سارة عبدالستار

عامر عوض

رمي ضياء الدين يوسف تتوسط أسرتها

منة اهلل حسن

منة اهلل حسن مع عائلتها

ريم يوسف )99.38%(: أتمنى دراسة الهندسة

عبدالرحمن سالم 
98.56%: اللغة العربية

 من أصعب المواد

عامر عوض )%98.63(:
من جد وجد وعلينا

جميعًا االجتهاد

)96.1%( مريم األعصر: الفلسفة
واللغة العربية أصعب المواد

سارة عبدالستار )%97.88(:
أرغب في دراسة اللغة اإلنجليزية

عبدالرحمن سالم »مصري اجلنسية« 
واحلاصل على 98.56% علمي في ثانوية 
اإلخالص األهلية للبنني قال: »ان الضغط 
النفسي ودراس���ة اللغة العربية من أكثر 
الصعوبات التي واجهته خالل حتضيره 

لالمتحانات«.
ولفت عبدالرحم���ن الى انه نظم وقته 
بطريقة مميزة واتبع آلية محددة في الدراسة 
واملتابعة اليومية للمواد الدراسية، معربا 

عن أمله في االلتحاق بكلية الهندسة.
وأهدى جناحه ألخته وعائلته ومدرسته 
وبلده الثان���ي الكوي���ت ووزارة التربية 

وأصدقائه.

أوضح الطالب عامر عوض )سوداني اجلنسية( 
احلاصل على نس����بة 98.63% القسم العلمي في 
ثانوية اإلخالص األهلية ان من جد وجد ومن سار 
على الدرب وصل. وقال علينا جميعا ان جنتهد 
ونثابر خلدمة وطننا الثاني الكويت، مشيرا الى 
ان تنظيم الوقت والتحضير اجليد والتعاون مع 
األساتذة واألهل من أهم أسباب النجاح، الفتا الى 
ان مادة اللغة العربية كانت من أصعب املواد خالل 
االختبارات، مضيفا انه يود االلتحاق بكلية طب 
)جراحة( لرغبته في دراسة هذا التخصص منذ 
الصغر. وقال عامر: يعود الفضل في جناحي هلل 
أوال ثم لوالدي وأساتذتي. كما أهدى تفوقه لوالديه 

وبلده السودان ووطنه الثاني الكويت.

حصلت الطالبة رمي ضياء الدين يوسف على 
نسبة 99.38% من القسم العلمي في ثانوية النجاة 
اخلاصة، وذلك التفوق كان نتاج طريقتها املميزة 
ف���ي التحصيل من خالل دراس���ة املواد االصعب 
الت���ي حتتاج للتحصيل املس���تمر والتعود على 
بذل اجلهد من بداية العام الدراس���ي، واكدت رمي 
ان مادة الرياضيات كانت من اصعب املواد خالل 

فترة االختبارات، وتطمح لاللتحاق بكلية الهندسة 
ألنها تناسب ميولها العلمية. واهدت رمي تفوقها 
املميز الى والديها ومدرساتها ومدرستها وبخاصة 
مدرس���ة الرياضيات االستاذة حنان الطنطاوي. 
اما عن الصعوبات التي واجهتها رمي خالل فترة 
التحضير لالختبارات فكانت أبرزها كثرة املواد وقلة 

الفترة املخصصة للتحصيل قبل االمتحان.


