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محمد عبدالاله يتلقى التهاني من والديه وشقيقه الصغيرمادونا أمير مع والدتها وشقيقتها

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

إسراء عبدالبر )97.83%(: االجتهاد سبيل 
النجاح وأتمنى االلتحاق  بطب األسنان

محمد عبدالاله )97.23%(: رضا اهلل 
والوالدين ودعاؤهما سبب نجاحي

مادونا أمير )97.57%(: واجهنا 
صعوبة  في اللغة العربية

إيناس عبدالعزيز )%96.24(: 
الفلسفة أصعب المواد

رشا حسين) 97.02%(: توفير 
الجو المناسب وراء تفوقي

أكدت الطالبة إيناس محمد فخري عبدالعزيز 
من مدرس���ة أم القرى األهلية بنات والحاصلة 
عل���ى المركز الثالث عش���ر عل���ى الكويت في 
القسم األدبي بنس���بة 96.24%، انها لم تواجه 
أي صعوبات في اختبار هذا العام اال فيما يخص 

مادة الفسلفة.
وأشارت إيناس الى انها نظمت وقتها بصورة 
جيدة منذ بداية العام الدراسي، مثمنة دور اسرتها 
في تهيئة الجو المناسب للدراسة باالضافة الى 

دعمها ماديا ومعنويا.
وت��وجهت بالشكر لمدرستها ومعلماتها على 

جهودهم الواضحة طوال العام الدراسي.

بينت الطالبة رش���ا حس���ن )مصرية 
الس���فر االهلية  اجلنس���ية( من مدرسة 
احلائزة نسبة 97.02% � علمي � انها تطمح 
لدراسة الطب أو الصيدلة ألنها حتب االحياء 

والكيمياء.
وأضافت ان الفضل في جناحها يعود 
ألهلها الذين وفروا لها اجلو املناسب للدراسة 
والتفوق. وزادت ان من الصعوبات التي 
واجهتها خالل االمتحانات أس���ئلة اللغة 
العربية والتحضير لها ألن الكمية كانت 
كبيرة.وأه���دت جناحها ألهله���ا وجميع 

أصدقائها في مصر.

أكدت الطالبة املتفوقة في القس����م العلمي 
إسراء جمال علي عبدالبر، )مصرية اجلنسية(، 
التي حققت نسبة 97.83% ان اللغة العربية كانت 
أصعب املواد خالل االمتحانات، مشيرة الى ان 
حتضيرها لالمتحانات كان من خالل االستعداد 

القوي للدراسة وبذل املجهود الكبير.
وتوجهت إس����راء التي درست في مدرسة 
اجليل اجلديد بالنصيحة ال����ى الطلبة الذين 
يصغرونها سنا بأن يجتهدوا ويبذلوا مجهودا 
كبيرا وأن يدرسوا أوال بأول، مشيرة الى انها 

تنوي االلتحاق بطب األسنان في مصر، وهو 
احللم الذي كان يراودها ويراود عائلتها منذ 
الصغر، مرجع����ة الفضل في جناحها إلى اهلل 
أوال، ثم الى والديها وإخوتها، ولم تنس فضل 

مدرستها ومدرساتها.

واجهت روان راضي مصطفى الشلبي )أردنية اجلنسية( واحلاصلة 
على نسبة 97.92% علمي من ثانوية الكويت االهلية صعوبة في اللغة 
العربية لكثرة الكتب بها، ولكن باالجتهاد والعمل وبفضل اهلل اجتازت 
االختبار بتفوق.وعن خطتها للتحضير قالت روان: لقد كنت أنظم وقتي 
بانتظام وأدرس كثيرا ولم أضي����ع الوقت، ونصحت الطلبة أن يبذلوا 

قصارى جهدهم، وان يستغلوا وقتهم خير استغالل وأن يتوكلوا على 
اهلل ألنه خير معن. تتمنى روان االلتحاق بتخصص الطب البش����ري 
في جامعة الكويت، حيث انه حلمها منذ كانت صغيرة، وأهدت تفوقها 
الذي هو بفضل اهلل تعالى الى أهلها ومعلميها وللدولة التي س����اهمت 

في جعل هذه الفترة يسيرة على الطلبة والطالبات.

إسراء عبدالبر مع والديها 

سحاري سعد مع أسرتها

منى غلبان وفرحة التكرمي

محمد عبدالاله مادونا أمير

رشا حسني تتوسط عائلتها إيناس عبدالعزيز مع والديها وشقيقتها أمينة

إيناس عبدالعزيز املتفوقة رشا حسني

إسراء عبدالبرروان الشلبي تتوسط والديها وشقيقتها روان الشلبي

حصل الطالب محمد فراج عبدالاله مصري 
اجلنسية على نسبة 97.23% من القسم العلمي 
� ثانوية الس���يف االهلية، وكان تفوقه نتاج 
حتضيره اجليد لالمتحانات عن طريق وضع 
جدول يشمل جميع املواد االساسية واالهتمام 
باملواد االدبية وعدم التراخي وترك عمل اليوم 

للغد.
وأكد ان مادة اللغة العربية من اصعب املواد 
ويود محمد االلتحاق بكلية الهندس���ة املدنية 

خصوصا انه نفس مجال عمل والده.
ويقول محمد »يعود الفضل في تفوقي لرضا 
اهلل والوالدين ودعائهما« ويهدي جناحه لوالديه 

واخوانه ومدرسيه وخاصة االستاذ عزت.

أوضحت الطالبة مادونا أمير )مصرية 
السفر األهلية  الجنسية( من مدرسة 
الحائزة على نس���بة 97.57% بالقسم 
العلمي ان الفض���ل في نجاحها يعود 
لوالدها ووالدتها واخوتها ومدرساتها. 
وقالت أطمح لدراسة طب األسنان أو 

الصيدلة.
انها واجهت صعوبة  الى  وأشارت 
في امتح���ان اللغة العربية، ونصحت 
جميع الطلبة بالدراسة منذ بداية العام 
وعدم إهم���ال أي درس من الدروس، 
وأهدت نجاحها الى جميع أفراد عائلتها 

ومدرساتها.

سحاري سعد )97.07%(: أنصح 
الطلبة بالدراسة أواًل بأول

منى غلبان: أحب 
دراسة الهندسة المعمارية

حصلت الطالبة منى عاكف حسن غلبان على نسبة 90.55% في 
القسم العلمي في مدرسة اجليل اجلديد.

وقال���ت ان امتحان اللغة العربية كان م���ن أصعب االمتحانات، 
وأه���دت منى تفوقها لوالديها ولوطنه���ا األردن ولروح جدها الذي 

وافته املنية قبل ان يشهد تفوقها.
وعن حلمها قالت أمتنى دراسة الهندسة املعمارية.

ذكرت الطالبة سحاري 
سعد )مصرية اجلنسية( 
في مدرسة السفر األهلية 
واحلائزة على نس���بة 
97.07% بالقسم العلمي 
انه���ا واجهت صعوبات 
اثن���اء االمتحان���ات في 
م���ادة اللغ���ة العربية.
الطلبة بأن  ونصح���ت 
يتابعوا دروس���هم أوال 
بأول وعدم تركها آلخر 
الدراسي.وأشارت  العام 
الى انها حتب ان تدرس 
الطب او الصيدلة ألنها 
منذ الصغر تطمح الى ان 

تكون طبيبة.
 وأهدت جناحها ألهلها 

وجلميع األصدقاء.

روان مصطفى الشلبي )97.92%(: دراسة
الطب البشري حلمي منذ الصغر

سحاري سعد


