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متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

محمود زغلول يقبل يد والدتهمحمود زغلول مع والدته وأخيه

محمود زغلول: سأدرس في كلية الهندسة..
والنظام الجديد أضاع هيبة االختبارات

زهرة خليل: ضيق الوقت والضغط النفسي أبرز الصعوبات
الطالبة زهرة خليل التي حصلت 
على نسبة 95.3% علمي من مدرسة فجر 
الصباح األهلية قالت ان ابرز الصعوبات 
التي واجهتها خالل التحضير المتحانات 
الثانوي����ة العامة هي ضي����ق الوقت 

والضغط النفسي.
وأضافت ان م����ادة االحصاء كانت 
هي األصعب اال انه باالجتهاد واملداومة 
على الدراسة والتفاؤل الدائم مع تنظيم 

الوقت ميكن جتاوز اي عقبات.
ومتنت ان تلتحق بكلية األس����نان 

التي حتبها وتود الدراسة بها.
وأهدت جناحها الى والديها وجميع 

املعلمات والى مدرسة فجر الصباح.

أكد الطالب محمود محمد زغلول، مصري اجلنس����ية، حاصل على 
نسبة 95.8%، علمي، انه واجه صعوبة بالغة في اختبار اللغة العربية 
»الورقة الثانية« ألن جميع أس����ئلتها كانت من نوع جديد لم يره في 
املنهج او التمارين وأسئلة االختبارات السابقة، مشيرا الى ان املواظبة 
على الدراس����ة منذ الصف العاشر حتى نهاية الصف الثاني عشر هي 
اس����اس التفوق بعد التوكل على اهلل سبحانه وتعالى واالستعانة به 

في كل صغيرة وكبيرة.

وقال زغلول: انه سيلتحق بكلية الهندسة ولكنه مازال متحيرا في 
التخصص بني »الطيران والبترول«، ووجه عميق ش����كره الى والدته 

ويهدي جناحه الى روح والده رحمه اهلل.
وعّلق زغل����ول في ختام حديثه على ان النظ����ام اجلديد للثانوية 
العامة أضاع هيبة اختبارات نهاية العام ألن الطالب يقبل عليها وهو 
ال يحتاج منه����ا إال ملا يزيد على 20% حتى يحقق النجاح مع العلم ان 

الكويت تتمتع بنظام تعليمي ممتاز.

مجلس الجالية السوري يكّرم األوائل غدًا
يقيم مجلس اجلالية العربية السورية برئاسة إبراهيم حجل 
وحتت رعاية وحضور السفير السوري بسام عبداملجيد، حفل 
تكرمي أوائل الطلبة املتفوقني في الثانوية العامة الكويتية في 
قسميها االدبي والعلمي، وذلك غدًا اخلميس 8 اجلاري الساعة 

السابعة مساء على مسرح السفارة السورية.

إبراهيم حجل بسام عبداملجيد

نسمة عيد مع والدها

صبيحة املطر مع شقيقها

زهرة خليل تتوسط والديها وشقيقتها زهرة خليل

نسمة عيد: أحب مساعدة الناس 
وتقديم العون لآلخرين

أوضحت الطالبة نس����مة محمد سيد محمود عيد )مصرية 
اجلنس����ية( من ثانوية الفروانية للبنات احلائزة على نس����بة 
98.23% القسم العلمي ان الصعوبات التي واجهتها خالل التحضير 
لالمتحانات هي التوتر النفسي القتراب موعد االمتحانات وضيق 

الوقت للتحضير وكثرة املراجع في بعض املواد.
وأضافت انه خالل التقدمي واجهت بعض الصعوبات ونصحت 
الطلبة بأن يحضروا ملوادهم ويراجعوا دروس����هم باس����تمرار 

والتقرب من اهلل وبر الوالدين النها سر النجاح وكل جناح.
وأش����ارت الى انها حتب االلتحاق بكلية الطب لرغبتها في 
مساعدة الناس وألنها حتب تقدمي العون للغير. وأرجعت الفضل 
في جناحها الى والدها ووالدتها اللذين س����خرا نفسيهما فقط 
ملس����اعدتها ووفرا كل ما حتتاجه، وملدرساتها اللواتي دعمنها 
معنويا وباألخص مدرس����ة الكيمياء ناهد مغاوري والفيزياء 
وفاء ومن قسم االجنليزي منى اسماعيل. وأهدت جناحها لكل 

من وقفوا بجانبها من األهل واملدرسني.

صبيحة المطر )%96.6(: 
أتمنى دراسة اللغة اإلنجليزية

الطالبة صبيحة طارق عبداهلل املطر احلاصلة على املرتبة 
السادسة على الكويتيني في القسم األدبي بنسبة 96.6% أكدت 
انها تنوي االلتحاق بقس���م اللغ���ة اإلجنليزية في كلية اآلداب 
نظرا ألنها تعشق اللغة اإلجنليزية، مرجعة الفضل في تفوقها 
ال���ى اهلل تعالى ث���م الى والديها اللذين ل���م يقّصرا في الدعاء 
لها، وقالت: أهدي هذا التفوق لوطني احلبيب وملدرس���تي )25 
فبراير( وألسرتي وأخص أخواتي في اهلل طيبة جمال الدعيج 

وثريا العتيبي.
وأشارت صبيحة الى ان ضيق الوقت وقصر فترة التحضير 
لالمتحانات كانا من أهم الصعوب���ات التي واجهتها لكنها مع 
ذلك ذللت تلك الصعاب بالتحضير وتنظيم س���اعات الدراسة 
والراحة، وتوجهت بالنصح لزمالئها وزميالتها الطلبة بالتحضير 

واملشاركة الفعالة والدراسة أوال بأول.
كما توجهت بالشكر لوالديها اللذين وفرا لها األجواء املناسبة 

للدراسة.


