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أحمد أبويوسف يتوسط والديه

أحمد أبويوسف

آية عمارة مع والديها وأخويها

عبداهلل النصار مع  شقيقه عبداهلل النصار

آية عمارة

عمرو التهامي مع عائلته

عمرو التهامي

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

آية رضا عمارة) %97.32(:
أود االلتحاق بكلية الطب النفسي

عبداهلل النصار) 97.54 %( :  أتمنى االلتحاق بكلية الطب

أوضح الطالب عبداهلل سمير النصار من مدرسة 
اجلميل األهليةـ  القسم العلمي احلاصل على نسبة 
97.54% انه اجتهد منذ بداية العام الدراسي ونظم 
وقته بصورة مميزة وحدد اهدافه بشكل مميز مما 

كان له بالغ االثر في تفوقه.
وأهدى النصار جناحه لبلده احلبيب سورية 

وعلى رأسها الرئيس د.بشار االسد ولبلده الثاني 
الكويت وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والسرته الصغيرة واملمتدة، مشيدا 
بدور اسرته التي وفرت له كل سبل النجاح ودعمته 
ماديا ومعنويا. واعرب عن امله في االلتحاق بكلية 

الطب البشري جامعة دمشق.

عمرو التهامي) %97.89(:
 أنصح الطلبة باالستعداد مبكرًا

الطالــــب عمرو مجــــدي أحمد 
التهامي السنا )مصري اجلنسية( 
من ثانوية عبداهلل العسعوســــي 
احلاصل على نسبة 97.89% قسم 
علمي. قال انــــه بالصالة وقراءة 
القرآن والدراسة واملواظبة واجلد 

يحصل الطالب على ما يريد.
ونصح الطالب بالدراسة وعدم 
تأجيل عمل اليوم الى الغد لكي ال 
تتراكم املــــواد عليهم ليوم واحد. 
وأشار الى ان طموحه ان يتخصص 
في الطب البشري ألنها أمنيته منذ 
الصغر. وأرجع الفضل في جناحه 
هلل ســــبحانه وتعالى وألسرته 

وللمدرسني ولكل من سانده.

اهدت آية رضا عبداملنعم 
السيد عمارة تفوقها بنسبة 
97.32% من القســـم العلمي 
الكويت األهلية  من ثانوية 
الثانوية للبنات املشـــتركة 
لوالديهـــا ومعلماتها وهلل 

سبحانه وتعالى.
الرياضيات  ان  وأكـــدت 
كانت غامضة بعض الشيء، 
ومن الصعوبات التي واجهتها 
ضغـــط الوقت وقصر فترة 

االعداد لالمتحانات.
وعن خطتها للتحضير 
نصحت آية بالتقرب الى اهلل 
واملذاكرة املستمرة والدائمة 
من اول يوم مع االنتباه في 
املدرسة والى شرح املعلمة.
وتود آية االلتحاق بكلية 

الطب او الطب النفسي.

أحمد أبو يوسف: لم أواجه أي صعوبات  في االمتحانات 
وتنظيم الوقت والمثابرة وراء تفوقي

أكد الطالب أحمد سمير أبويوسف )مصري 
اجلنسية( من مدرسة املباركية بنني واحلاصل 
على نسبة 98.86% على القسم العلمي انه لم 
يواجه اي صعوبات خالل التحضير للدراسة 
أو لالمتحانات، وما ساعده على التفوق هو 
تنظيمه للوقت واملواظبة على االستمرار في 
الدراسة، باالضافة الى العامل املهم في التفوق 
في احلياة بشكل عام، وهو عامل التقرب من 
اهلل وعبادته احلقة ومؤكدا ان الفضل االول 
واالخير في تفوقه هو هلل عز وجل وبالتالي 

يرجع الى والديه ومعلميه.
وأوضح أبويوســـف انه يـــود االلتحاق 
بكلية الطب ويتخصص في طب االســـنان 
حلبه الشديد ملادة الكيمياء ومهديا جناحه 
وتفوقه الى والديـــه وكل من وقف بجانبه 
وسانده، خصوصا خالل دراسته في مرحلة 

الثانوية العامة.

حصل على 98.86% في القسم العلمي

الطالبة  أوضحت 
لطيفة سوادي خلف 
محيســــن الشــــمري 
العدان  من مدرســــة 
الثانوية بنات منطقة 
القسم  الكبير  مبارك 
األدبي والتي حصلت 
على نســــبة %92.76 
انهــــا علمــــت بخبر 
جناحها عــــن طريق 
رســــالة نصية على 
هاتفها النقال، مشيرة 
الى ان مشاعرها كانت 
ال توصف وكان اخلبر 

فرحة العمر ألنه جاء بعد جهد وعناء.
ولفتت لطيفة الشــــمري الى ان اختبارات هــــذا العام كانت في 
مســــتوى الطالب اجليد، مشــــددة على تفاوت صعوبة االختبارات 
وخصوصــــا اللغة العربية والفلســــفة اللتان كان بهما شــــيء من 
الغموض. وأهدت جناحها لصاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وألسرتها ولألهل واألصدقاء، 
معربة عن أملها في ان تلتحق بكلية احلقوق ألنها أمنية من الصغر 
آن األوان ان تتحقق. وثمنت دور أسرتها في دعمها ماديا ومعنويا 
وتهيئة جميع السبل للنجاح والتفوق، كما توجهت بالشكر ملديرة 

ثانوية العدان وجميع املعلمات.

لطيفة الشمري مع والدها

لطيفة الشمري

لطيفة الشمري: أتمنى
 االلتحاق بكلية الحقوق

حصلت على 92.76% في القسم األدبي

إدارة اكادميية اإلبداع تكرم غدير دشتي

غدير دشتي متوسطة والديها

غدير دشتي

غدير دشتي: أشكر أسرتي ومعلماتي

احتفلت الطالبة غدير حسني 
دشـــتي بتخرجها في أكادميية 
االبداع االميركية بتفوق، معربة 
عـــن أملها في االلتحـــاق بكلية 

الهندسة.
وأشـــادت دشـــتي باجلهود 
التي بذلتها أسرتها لتوفير اجلو 
املناسب للنجاح والتفوق، كما 
أثنت على دور مدرستها واملعلمات 
الالئي بذلن قصارى جهدهن في 

مساعدتها.
ونصحـــت دشـــتي زمالءها 
الطلبة بضرورة تنظيم الوقت، 
والعمل وفق املثل القائل »ال تؤجل 

عمل اليوم الى الغد«.

دانة تكريتيدانة تكريتي مع والدتها وأختها سمر

دانة تكريتي : أتمنى دراسة »اإلعالم« في الكويت
املتفوقة دانة ناظم تكريتي 
سورية اجلنسية حصلت على 
نسبة 95.05% في القسم األدبي 
ثانوية االخالص االهلية تقول: 
لقد واجهت صعوبة في مادة 
اللغة العربية فقط، الى جانب 
كمية املواد والضغط النفسي. 
وعــــن التحضير لالمتحانات 
افادت دانة بأنها كانت تقوم 
بتنظيــــم الوقــــت وعدم ترك 
الدراســــة آلخــــر فتــــرة قبل 
االمتحانات، ومراجعة املواد 
اكثر من مــــرة. وتابعت بأنها 
ترغب فــــي االلتحاق بجامعة 
الكويت كلية العلوم االدارية 
او كلية اآلداب قســــم االعالم. 
وأهدت جناحهــــا الى والديها 
وافراد عائلتها خصوصا اختها 
سمر والى مدرستها االخالص 
االهلية واالستاذ محمد الصايغ 
وجميع معلماتهــــا والفضل 
الكبير لالستاذة هناء التركي 

مديرة مدرستها.

أهدت نجاحها إلى والديها وأفراد عائلتها

تيسير الصمصام متوسطا والديه وشقيقه

تيسير الصمصام

تيسير الصمصام) %98.85(:
 التوتر والقلق أصعب ما يواجه الطالب

أكد الطالب تيســــير حســــان الصمصام )ســــوري 
اجلنسية( من ثانوية الفحيحيل الوطنية احلائز على 
نسبة 98.85% قسم علمي ان التوتر والقلق هو أصعب 
ما يواجهه الطالب أيام التحضير لالمتحانات، ولكن لهذا 
التوتر دافع ايجابي يساعد الطالب على األداء االفضل. 
أما بالنسبة لتقدمي أصعب مادة فقال: واجهت صعوبة 
في تقدمي اختبار مادة اللغة العربية ألن االسئلة كانت 

غير واضحة وحتتمل أكثر من اجابة.
ونصح جميع الطلبة باجلد واالجتهاد وتنظيم الوقت 
ثم التوكل على اهلل وطاعته، وان يبذلوا ما بوسعهم من 
جهد من بداية العام الدراســــي، وأوضح انه يرغب بأن 

يدرس الطب البشري ألنه يحب هذا التخصص.
وأهدى جناحه لوالده ووالدته اللذين لم يألوا جهدا 
في مســــاعدته وبدعاهما املتواصل استطاع ان يحصل 
على التفوق. وأهدى جناحــــه أيضا الخوته ومعلميه 

وإدارة مدرسته.


