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عالء الدين مأمون الشلبي مع والدته

نور طعمة الرفاعي  متوسطة والديها

الغيص وقياديو مدارس »النجاة« يتوسطون كوكبة من املتفوقني فهد الغيص ومحمد الكندري وحامد التركيت يكرمون الثانية على الكويت علمي رمي ضياء الدين

برعاية الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
فه����د الغيص وبحضور الوكيل املس����اعد 
للتعليم النوعي محمد الكندري ومدير عام 
مدارس النجاة حامد التركيت ونائب مدير 
عام النجاة سعود العتيبي ورئيسا قسم 
الشؤون التربوية والتعليمية فيصل التمار 
وعبدالوهاب الزمامي ورئيس قسم الشؤون 
العوضي  االدارية واخلدمات عبداللطيف 
واركان العمل الترب����وي مبدارس النجاة 
وجمع غفير من اولياء امور الطالب الفائقني 
اقامت االدارة العامة ملدارس النجاة حفلها 
الس����نوي الكبير لتكرمي كوكبة من خيرة 
طالبها احلاصلني على 90% فاكثر في الصف 
الثاني عشر )النظام املوحد(، وقد حصلت 
مدارس النجاة هذا العام على املركز الثاني 
»مكرر« بني الطالب على مستوى الكويت 
)القسم العلمي( للطالبة رمي ضياء الدين 
يوسف عبيد بنسبة 99.38%، بينما حصلت 
الطالبة سارة عبداجلبار عبدالستار صالح 
على املركز الرابع على مس����توى الكويت 

)القسم االدبي( بنس����بة 97.88% وحصد 
الطالب احمد احمد حمدنا اهلل رفاعي املركز 
العاشر على مستوى الكويت )القسم االدبي( 

بنسبة %99.12.
كما حصل اثنا عشر طالبا وطالبة على 
نسبة 98% فما فوق في القسم العلمي و13 
طالبا وطالبة على نسبة 97% فما فوق في 
القس����م األدبي ومائة واربعة عشر طالبا 

وطالبة على نسبة 90% فما فوق.
والقى مدير ع����ام مدارس النجاة كلمة 
رحب فيها براعي احلفل واحلضور وهنأ فيها 
ابناءه الطالب والطالبات الفائقني واولياء 
امورهم مبا حققوه من نتائج متقدمة على 
مستوى الكويت، كما القى راعي احلفل كلمة 
تهنئة ملدارس النجاة وطالبها، وكان للطالب 
والطالبات الفائقني كلمة القتها الطالبة رمي 
وجدي محمود احلاصلة على نسبة %98.99. 
وفي اخلتام قام راعي احلفل يشاركه مدير 
عام مدارس النجاة بتوزيع الدروع وشهادات 

التقدير على الطالب الفائقني.

الثاني علمي والرابع أدبي على الكويت من طالبها

»النجاة« كّرمت متفوقيها في الثانوية

جمع غفير من أولياء األمور حضروا حفل مدارس »النجاة« عدد من متفوقي مدارس النجاة

سامر متوسطا والديه

بسمة عبدالناصر محمود مع والدتها وشقيقيها

سامر أبودقر

نورهان محمد

حصل على 98.82% )علمي(

حصلت على 98.1% )علمي(

سامر أبودقر: أنصح بالتنظيم

بسمة عبدالناصر: عازمة على النبوغ في الصيدلة

الطالبة بسمة عبدالناصر محمود مصرية اجلنسية 
من ثانوية الكويت األهلية احلائزة نس����بة %98.1 
قس����م علمي تقول ان اهم نصيحة حتب ان تقدمها 
للطالب هي املذاكرة واجلد واالجتهاد والتوكل على 
اهلل واهم ش����يء رضا الوالدين. واش����ارت الى انها 

حتب االلتحاق بكلية الصيدل����ة حلبها لهذا املجال 
وشعورها بالنبوغ فيه.

وقالت ان اصعب مادة واجهتها خالل االمتحانات 
هي مادة اللغة العربي����ة. واهدت جناحها لوالديها 

ولكل من ساندها أثناء االمتحانات.

أكد الطالب س���امر س���مير محمود أبودقر )أردني اجلنسية( 
والذي تخرج في ثانوية اإلخالص األهلية بنسبة 98.82% )علمي( 
ان الفضل في جناحه يعود لدعم الوالدين واألقارب وتوفيق اهلل 

عز وجل.
وأض���اف ان م���ن الصعوبات التي واجهته خ���الل التحضير 
لالمتحانات، تزام���ن االمتحانات مع مباري���ات كأس العالم كما 

واجه صعوبة في مادة اللغة العربية.
ونصح جميع الطالب باحلرص على تنظيم الوقت والتحضير 

جيدا في العطلة قبل االمتحانات.
وقال أطم���ح ال���ى ان أدرس الطب ألنني أحب ج���دا األحياء 

والكيمياء.
وأهدى سامر جناحه لوالديه وللمدرسني وجميع الكادر التعليمي 

وباألخص األستاذ محمد الصايغ على اهتمامه به.

نصح الطالب عالء الدين مأمون 
الشلبي )س����وري اجلنسية( من 
ثانوية النجاة قسم علمي واحلائز 
على نس����بة 98.23% ب����أن يبدأوا 
الدراس����ة من أول ي����وم في العام 
الدراسي، وأال يؤجلوا عمل اليوم 
الى الغد والتركيز في الدراسة وان 
يغتنموا الفت����رة الصباحية، ألن 
الدراسة فيها أفضل وقت وتكون 
الى  التركيز عالية، وأشار  نسبة 
انه يحب االلتحاق بكلية الهندسة 
والتخصص بالهندسة الكيميائية أو 
النووية. ألنه من محبي االختراعات 
والتجارب. وأهدى جناحه وتفوقه 
لبلده الثاني الكويت ولبلده األم 
سورية، وجلميع معلميه، ويشكر 
اهلل عز وجل ووالديه اللذين وفرا له 
اجلو الدراسي املناسب للدراسة.

نورهان محمد 97.56% )علمي(: 
ضيق الوقت أهم الصعوبات

عالء الدين الشلبي )98.23%( علمي:
استغالل الوقت أهم مفاتيح التفوق

أكدت الطالبة نورهان محمد 
)مصرية اجلنسية( من مدرسة 
السفر األهلية واحلائزة على نسبة 
97.56% )علمي( ان املناهج كانت 
كبيرة وحتتاج الى وقت طويل 
للحفظ وم���ن الصعوبات التي 
واجهتها ضيق الوقت خالل فترة 
التحضير لالمتحانات. وأضافت 
انها تطمح الى أن تتابع دراستها 
في كلية الهندسة ألنه تخصص 
جميل وبسيط وألنها حتب املواد 

العلمية كثيرا.

أوضحت الطالبة نور طعمة الرفاعي 
)س����ورية اجلنسية( من مدرسة فجر 
الصباح والتي حصلت على نس����بة 
98.6% )علمي( ان املواد كانت كثيرة 
ومليئة باملعلومات لذلك احتاجت وقتا 
طويال للدراسة، مشيرة الى ان رهبة 
االمتحانات واخلوف من النتائج اثرا 
كثيرا في همتها مؤكدة مثابرتها لتحقيق 
النجاح. ونصحت نور اجلميع بالدراسة 
املس����تمرة واملتابعة وعدم اليأس من 
حتقيق التف����وق وحلمها منذ الصغر 
االلتحاق بدراسة الطب. وعن الفضل 
في هذا النجاح قال����ت: يعود الفضل 
للمدرس����ات والفضل األكبر لدعوات 
الدراسي  الوالدين املس����تمرة واجلو 

املناسب.

تفّوقت بـ 98.6% )علمي(

نور الرفاعي: باإلصرار حققت أهدافي


