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متفوقو الثانوية لـ »األنباء«: تنظيم الوقت واملثابرة أساس النجاح
فــي غمــرة فرحتهم التــي ال تضاهيها فرحة، 
واصل متفوقو الثانوية العامة حديثهم لـ »األنباء« 
الذي يغمره الفخر والســرور عن جناحاتهم في 
هذا االختبار الصعب وكيف حققوا إجناز التفوق. 
تكلموا عن الدراسة كيف كانت وسبيلهم األقصر 
لالستيعاب، وعن الصعوبات التي واجهتهم، وكيف 

تغلبوا عليها باجلد واملثابرة وتنظيم الوقت منذ 
بدايــة العام الدراســي حتى حطــوا رحالهم عند 
محطة التفوق. تعرض املتفوقون في كالمهم إلى 
االمتحانات وكيف كانت وكيفية التعامل معها من 
حيث االســتعداد قبل االختبار والتنظيم خالله. 
تطرقوا إلى ما تلقونه من دعم ومســاعدات على 

مستوى األسرة واملدرسة، وكيف كان لذلك بالغ 
األثر في توفير كل ما من شأنه جناحهم بتفوق. 
تكلــم املتفوقــون كذلك عن آمالهــم وطموحاتهم 
املســتقبلية والكليات واجلامعات التي يحلمون 
باالنضمام إليها وكيف يرون املســتقبل بعد هذه 

احملطة املهمة من حياتهم. 

قدموا خالصة جتاربهم ونصائحهم إلخوانهم الطلبة وحتدثوا عن آمالهم وطموحاتهم املستقبلية

فريق العمل: 
التحرير: فرج ناصر ـ دارين العلي  

 حنان عبداملعبود ـ عاطف رمضان 
 آالء خليفة ـ ثامر السليم ـ محمد راتب 

 عادل الشنان ـ عبدالعزيز الفضلي
)تصوير: زين عالم - قاسم باشا - محمد هاشم(

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تسنيم عالء الدين: تنظيم الوقت أبرز أسباب التفوق

ذكــرت الطالبــة املتفوقة 
تسنيم عالء الدين إبراهيم- 
مصرية اجلنسية واحلاصلة 
على املركز الـ ٢٢ على مستوى 
الكويت في أوائــل الثانوية 
العامة مــن مدرســة النجاة 
األهلية الثانوية للبنات بنسبة 
٩٩.8٤% )علمي(، أنها تهدي 
جناحها الى والدها ووالدتها 
واخوانها وإلى عمها الفاضل 
الذي لم يدخر جهدا ملساعدتها 
وإليصالها الى طريق النجاح، 
كما أهدت جناحها الى معلماتها 

للطالــب بــأن يســتفيد منه 
االســتفادة القصوى وكذلك 
البعــد عن التوتــر واإلجهاد 
النفسي، موضحا  والضغط 
ان تلك األمور تعد عوائق في 
طريــق النجاح، وحثت على 
الدروس  عدم التشتت بأخذ 

اخلصوصية.
التحديــات  أبــرز  وعــن 
واملعوقــات التــي واجهتهــا 
خالل العام الدراســي، قالت: 
كنت أعاني من التوتر أحيانا 
بسبب الضغوط املعروفة في 

أوال بــأول وعدم اللجوء الى 
الــدروس اخلصوصية ألنها 
مضيعــة للوقت إال في حالة 

الضرورة القصوى.
وأضافــت إبراهيــم أنهــا 
تنوي دراسة الطب البشري 
قائلة: لقد ترعرت ونشأت في 
الكويــت الكرمية وهي بلدي 
الثاني بعــد جمهورية مصر 
العربية وأمتنى ان تتاح لي 
الفرصة الســتكمال دراستي 
اجلامعيــة فــي كليــة الطب 

بجامعة الكويت.

هذه السنة املصيرية في حياة 
كل طالب، وحــول رأيها في 
االختبارات هذا العام، قالت: 
علــى الرغــم من شــيوع أن 
االختبــارات كانت صعبة إال 
انني رأيت انها تستلزم فقط 
الدراســة اجلادة الجتيازها 

وكانت في املجمل جيدة.
إبراهيم جميع  ونصحت 
الطالب املقبلني على مرحلة 
الثانويــة العامــة بالتــوكل 
على اهلل ثم األخذ باألسباب 
الوقت والدراســة  وتنظيــم 

حصلت على 99.84% وتتمنى دراسة الطب البشري

تسنيم مع أسرتها الطالبة املتفوقة تسنيم عالء الدين إبراهيم متحدثة إلى »األنباء«

الفضليات اللواتي كن سببا 
في تفوقها وإلى مديرة مدرسة 

النجاة الثانوية للبنات.
كما أهدت إبراهيم تفوقها 
الى بلدها الثاني الكويت وعلى 
رأســه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبلدها 

األول مصر.
وأفادت تسنيم بأن االتكال 
على اهلل كان حافزا رئيسيا 
وراء تفوقهــا باإلضافــة الى 
الوقت واســتغالله  تنظيــم 
بالشــكل األمثل الذي يسمح 

ملشاهدة الڤيديو

حنني حسني تفوقت بـ 99.2% ـ علمي: أمتنى دراسة 
طب األسنان للمساهمة في تخفيف آالم املرضى

محمد احلايك: االلتزام من أبرز عوامل النجاح والتفوق

أهدت تفوقها إلى الكويت حلرصها على دعم طلبة العلم ولوطنها مصر

حصل على نسبة 98.08% في القسم العلمي

املتفوقة حنني حسني محمود

محمــد فاضل احلايــك متحدثا إلى 
»األنباء«

حنني مع والدها حسني محمود 

محمد فاضل احلايك مع والده

توجهــت الطالبــة حنــني 
حسني محمود، والتي تفوقت 
بنســبة    ٩٩.٢% علمي بالشكر 
والعرفــان إلى أســرتها التي 
حرصت على توفير كل األجواء 
املالئمة لها على مدى سنوات 
دراستها، كما شكرت مدرستها 
»األكادميية العربية احلديثة«، 
ومعلماتها وكل من ســاعدها 
علــى التحصيل العلمي حتى 
حتقــق هذه الدرجــة. وأهدت 
حنــني تفوقهــا إلــى الكويت 
التــي حترص علــى االهتمام 
بالعلــم، وتوفر كل اإلمكانات 
للطلبة حتى يؤدوا اختباراتهم 
بسهولة ويسر، كما تهديه إلى 
وطنهــا الغالي مصر، متمنية 

من املولــى عز وجل أن ينعم 
على البلدين باملزيد من األمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار. 
وقالت حنني إنها تتمنى دراسة 
طب األســنان، باعتبارها من 
املهن  اإلنسانية، ولكي ميكنها 
املســاهمة فــي تخفيــف آالم 
املرضى. وعن مقومات التفوق، 
قالت حنني إنها حرصت على 
مذاكرة دروسها أوال بأول مع 
تنظيــم الوقــت وإعطــاء كل 
مادة ما تســتحقه من الوقت 
والتركيز بحســب طبيعة كل 
منهج، مؤكــدة أهمية التحلي 
بالصبر واإلصرار على النجاح 
والتفوق مع التوكل على اهلل 

عز وجل.

قــدم الطالب محمــد فاضل 
احلايــك- ســوري اجلنســية 
حصل على نســبة ٩8.٠8% في 
القسم العلمي من مدرسة عبداهلل 
العسعوســي، شــكره للكويت 
ولصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الحتضانه اجلميع 
ولرعايتــه األبوية للطلبة، كما 
أهدى جناحه لبلده األم سورية.
وقــال محمــد ان االلتــزام 
واملتابعــة واملثابــرة واإلميان 
باهلل والنفس من أبرز العوامل 
املساعدة على النجاح والتفوق.
أمــا التحديات التــي تواجه 
الطالب فقــال ان التحدي األهم 

واألبرز يبدأ خالل املرحلة املقبلة 
وهو الوصول الى الهدف األسمى 

الذي يصبو إليه في حياته.
وعــن مســتوى االمتحانات 
قــال انها في مســتوى الطالب، 
متمنيا على الطلبة املقبلني على 
العام املقبل اإلميان باهلل والثقة 
بالنفس واالعتمــاد على الذات 

وتنظيم الوقت.
ويأمل محمد االلتحاق بكلية 
الطب في دمشق ومتابعة دراسته 
والتحصيل العالي خلدمة بلده، 
شــاكرا كل من ســاعده ووقف 
بجانبــه لتحقيق هــذا التفوق 

والنجاح.

أحمد زكي: أداء الفرائض وبر الوالدين 
وصحبة الصاحلني تعني على التفوق

رمي زاهر: أهدي جناحي
إلى والدي ووطني الثاني الكويت

مي الشمري: الدراسة أوالً بأول حتقق التفوق

أكــد الطالــب املتفــوق 
أحمد عبــد الكرمي محمود 
زكــي ـ مصري اجلنســية 
ـ واحلاصــل علــى املركــز 
التاســع في القسم العلمي 
بنســبة ٩٩.٩١% ان طريق 
النجاح يبدأ بالتوكل على 
اهلل وأداء الفرائض وحفظ 
ما يتيسر من القرآن الكرمي 
واحلديث الشريف، ووضع 
هدف والســعي لتحقيقه، 
وجتاوز الصعاب وتخطي 
العقبات، متابعا ان ما يعني 

على ذلك بر الوالدين ودعاؤهما، وصحبة 
الصاحلني، واحتــرام وتقدير املعلمني، ثم 
تنظيم الوقت واملذاكرة أوال بأول، والتدريب 
على مناذج االختبارات الســابقة، وبنوك 

األسئلة. وذكر أحمد، الذي 
درس في مدرســة عيسى 
عبداهلل الهولي، ان املناهج 
الدراسية واملعلومات تقدم 
بأسلوب يتناسب مع قدرات 
الطالب، ولكن هناك بعض 
النقاط الغامضة، ويختلف 
فــي شــرحها  املعلمــون 
وتتباين اإلجابة في مناذج 
امتحانات السنوات السابقة.
إلــى  وأهــدى جناحــه 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني، وإلى والده ووالدته وعائلته في 
مصر وأصدقائه ومدير مدرسته واألستاذ 
متعب شــجاع العتيبــي، وجميع معلمي 

مدرسة عيسى الهولي.

قالت الطالبة رمي زاهر 
السيد زاهر التي تخرجت 
بتفوق في الثانوية علمي 
مبدرســة ســعاد محمــد 
الصباح بنسبة ٩6.٩8%، 
إنهــا تتمنــى االلتحــاق 
بكلية طــب األســـــنان، 
مشــيرة إلى أنهــا تهدي 
تفــوقـــــها إلــى والدتها 
ومعلماتهــا  ووالـــــدها 
وتخص باإلهداء والعرفان 
وطنها الثاني الكويت التي 
سهلت لها التعليم املميز 

في جميع املراحل.
ان الصبــر  الطالبــة رمي  وأضافــت 

والتقرب الى اهلل عز وجل 
وعــدم تأخير عمل اليوم 
الى الغد من اهم مقومات 
النجــاح. ونصحــت رمي 
الثانوي باالجتهاد  طلبة 
في حتصيل العلم والتوكل 
علــى اهلل تعالــى في كل 

شيء.
وأوضحــت أن القلــق 
والتوتر من االمتحانات من 
املعوقات والتحديات التي 

يواجهها معظم الطلبة.
وأعربت رمي عن شكرها 
لوالـــديها ومدرستها وأصدقائها وكل من 

وقف بجانبها.

أكدت الطالبة مي فالح الشــمري 
كويتيــة اجلنســية احلاصلة على 
املركز الثالث في القســم األدبي من 
املدرســة الشــرقية الثانويــة بنات 
بنســبه ٩8.6٩% أنها تهدي جناحها 
لوالدها ووالدتها وإخوتها والشيخة 
انتصار الصباح ومشروع »بريق« 

على دعمها اإليجابي.
ونصحــت مــي جميــع الطالب 
بالدراسة أوال بأول وعدم إهمال أي 

درس منذ أول العام الدراسي.
وقالــت ان الفضل فــي جناحها 
يعود أوال إلى اهلل ثم والديها. وعن 
التحديات التي واجهتها، قالت إنها 
متثلت في أن توقيت االمتحانات كان 
في رمضان واجلو كان حارا وكذلك 

صعوبة اختبار اللغة العربية.
كما نصحت مــي جميع الطالب 
بأن يكون الهدف األول خدمة الوطن 

واالرتقاء باسمه عاليا.

حصد املركز التاسع بنسبة 99.91% في القسم العلمي

حصلت على نسبة 98.96% وتريد االلتحاق بطب األسنان

حصدت املركز الثالث »أدبي« بني الكويتيني بنسبة %98.69

الطالب املتفوق أحمد زكي

رمي زاهر السيد زاهر

مي الشمري

أحمد ياسر: أمتنى دراسة الهندسة 
وشكراً لبلدي الثاني الكويت

أعرب الطالب املتميز أحمد ياسر لطفي 
من مدرسة اجلميل األهلية واحلاصل على 
نسبة ٩٢.٥٧ عن بالغ فرحته وسعادته بهذا 
اإلجناز، الفتــا إلى أن الثانوية العامة هي 
احملطة األولى نحو مســتقبل جديد مليء 

باجلد والتفاؤل.
وأضاف أحمد أنه يتمنى االلتحاق بكلية 
الهندســة فــي جمهورية مصــر العربية، 
متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى الكويت 
بلده الثانــي التي دائما ما كانت بلد األمن 

واألمان جلميع املقيمني على أرضها.
كما أهدى هذا التفوق إلى أســرته التي 
قدمت له كل الدعم والثقة طوال السنوات 
املاضيــة، وإلــى أعضــاء هيئــة التدريس 
مبدرســة اجلميل والذين لم يدخروا جهدا 
أحمد ياسر لطفي مع والدهفي تقدمي له كل الدعم خالل فترة الثانوية.

ملشاهدة الڤيديو

الرابعة »أدبي« على الكويتيني بـ 98.4% عائشة العوسي:
رؤية الفرحة في عيون أهلي أعظم أمر لي

العوسي  الطالبة عائشــة وليد احمد 
تفوقت في ثانوية مارية القبطية وحققت 
املرتبة الرابعة على الكويتيني في القسم 
األدبي بنســبة 98.4% تتمنى ان تلتحق 
طالبة بكلية التربية جامعة الكويت. وقالت 
ان الشكر اوال وأخيرا هلل سبحانه وتعالى 

على منه وفضله الكبير على توفيقها، مهدية 
جناحها لوالديها احلبيبني لوقوفهما دائما 
بجانبها سواء بالتشجيع او الدعاء، والشكر 
موصول ملديرة املدرسة وجميع مدرساتها 
وجلميع افراد اسرتها التي ساندتها بالدعاء 
او بالدعــم. وعبرت عن فرحتها بتحقيق 

حلمها بالتفوق بعد كل التعب واالجتهاد 
والســهر والضغوطات حتى حققت هذا 
املركز وأدخلت الفرحة الى قلب أسرتها، 
الفتة إلى ان رؤية الفرحة بعيون والديها هي 
أعظم أمر بالنسبة لها، معتبرة ان تفوقها 

املتفوقة عائشة وليد العوسيهو افضل هدية ميكن ان تقدمها لهما.
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شيخة موسى أبوطفرة 

حتقق أمنية والدها الراحل

فاطمة شهاب: سألتحق بكلية الطب
لتحقيق حلمي بإفادة البشرية

مرمي الكندري: التركيز خالل احلصص 
من أهم مقومات النجاح

حققت الطالبة شــيخة أبوطفرة أمنية والدها 
زميلنا الغالي املغفور له بإذن اهلل تعالى موسى 
أبوطفرة وذلك حينما جنحت وتفوقت في امتحانات 
الثانوية العامة في القســم األدبي بثانوية نورية 

الصبيح. 
وأهدت شيخة النجاح إلى روح والدها، رحمه 
اهلل، الذي كان له عامل رئيسي ومشجع لتحقيق 
هذا النجاح، بل كانت أمنيته، رحمه اهلل، ان يراها 
خريجة في الثانوية العامة ثم تستكمل دراستها 
في جامعـــة الكويت، لتكون لبنة صاحلة تشارك 
فـــي رقــــي وتقدم مجتمعهــا ورفــع اسم بلدها 

عاليا خفاقا.

حققــت الطالبة فاطمة 
املرتبــة  شــهاب  طــارق 
الثالثني علــى الكويت في 
القسم العلمي بنيلها نسبة 
٩٩.٠٢% مــن ثانوية الرقة 

بنات.
وأهدت فاطمة جناحها 
ألســرتها ووالديها اللذين 
غرســا فيهــا حــب العلم 
والتعلــم منــذ صغرهــا 
مؤكدة على أهمية دعمهما 
لها في هذه الفترة، شاكرة 
علــى  التربيــة  وزارة 
اهتمامها بالطلبة املتميزين 

واملتفوقني.
ولفتت إلى أن دعم األهل 
من أبــرز مقومات النجاح 
املدرســة  إلــى  باإلضافــة 

رأت الطالبــة الكويتيــة 
املتفوقة في الثانوية العامة 
ـ القسم العلمي مرمي محمد 
علــي الكنــدري ان االلتزام 
الدراســي وعــدم  بالــدوام 
التغيب واالنتباه لكل شاردة 
وواردة في احلصص وتنظيم 
وقت الدراسة من أبرز عناصر 
النجــاح والتفــوق، داعيــة 
زمالءها إلــى احلرص على 
االجتهاد ودراســة الدروس 
أوال بــأول وعــدم الســماح 
بتراكم املقرر حتى ال يضيق 
الدراســة  الوقــت وتصبح 

صعبة.
مرمي الكندري التي درست 
فــي ثانويــة ســعاد محمد 
الصبــاح وكانــت نســبتها 
٩8.77% وترتيبهــا ٤8 على 

وجميــع أهلها ومدرســاتها 
العزيزات على قلبها، اللواتي 
صبرن عليها وعلى زميالتها 

اجليدة والبيئة التعليمية 
املناسبة واملدرسات ذوات 

اخلبرة.
أبــرز  وقالــت ان مــن 
التــي واجهتها  التحديات 
املناهــج  صعوبــة  هــي 
واالمتحانــات التــي كانت 
باملستوى اجليد في بعض 
منهــا إال أن بعضها اآلخر 
اتسم بالصعوبة ويحتاج 

لوقت أطول.
ونصحت الطالب املقبلني 
على االمتحانات بضرورة 
الثقة باهلل والدراسة منذ 
بدايــة العالــم، الفتــة إلى 
أنها ستلتحق بكلية الطب 
لتحقيق حلمهــا باختراع 

عالجات تفيد البشرية.

وقدمن لهــا املعلومات ولم 
يبخلن عليها بالوقت.

أبــرز  عــن  وبســؤالها 
إنهــا  قالــت  التحديــات، 
وجدت دســامة كبيــرة في 
املواد الدراســية وكثرة في 
االمتحانــات القصيرة التي 
كانــت تعيقهــا أحيانــا عن 
الدراســة والتركيــز، لكــن 
االختبارات كانت جيدة في 
العموم مع وجود اختبارات 
صعبة فــي املقابل، متقدمة 
بالشكر هلل سبحانه وتعالى 
على ما تفضل عليها من نعمة 
التفوق واحلصول على هذه 
النتيجــة، متمنيــة ان يتم 
قبولها في الكلية التي ترغب 
الدراسة فيها خلدمة وطنها 

احلبيب الكويت.

حققت املركز الثالثني على الكويت بنسبة 99.02% علمي

ترتيبها 48 على الكويتيني بنسبة %98.77

املغفور له بإذن اهلل الزميل موسى أبوطفرة املطيري

الطالبة فاطمة طارق شهاب مع والدها 

مرمي الكندري مع والدتها

الكويتيني أعادت الفضل فيما 
وصلت إليه إلى اهلل تعالى 
أوال ثم إلى والديها وإخوانها 

آية رامي: أمتنى دراسة الهندسة 
والتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف

أهدت الطالبة اية رامي 
معزوز علي، التي حصلت 
بالقســم   %٩5.٠٤ علــى 
العلمي، جناحها إلى والديها 
اللذين قامــا على رعايتها 
وبــذال قصــارى جهدهمــا 
لتوفيــر ما حتتــاج اليه، 
الشــكر ملعلماتها  مقدمــة 
الالئــي قدمن  الفضليــات 
التعليــم  قبــل  التربيــة 
مبدرســة النجــاة األهلية 

الثانوية للبنات. 
وقالت آيــة إن املثابرة 
واإلصرار على حتقيق هدف 
معني، باإلضافة إلى الدراسة 
بفهم ووعي في بيئة مالئمة 
مــع احلرص علــى تنظيم 
الوقت واحلــرص على أال 

النصــف  فــي  لتصبــح 
الثاني مــن رمضان، الفتة 
الــى أن االختبارات جاءت 
متفاوتة في نسبة الصعوبة 
والســهولة، حيث تطلبت 
فهمــا واعيــا واســتذكارا 

مدروسا للمواد. 
ونصحت الطلبة املقبلني 
العامــة  الثانويــة  علــى 
باملثابــرة وعــدم االلتفات 
للمعوقات، بل احلرص على 
اجتيازها كنوع من حتدي 
النفــس لصقلهــا، وتــرك 
آراء احملبطــني احمليطــني 
النفسهم وحتري الدقة في 
تنظيم الوقت واســتغالل 
جميع الوســائل املساعدة 
على شــبكة االنترنت من 

دروس ومذكــرات وبنوك 
أســئلة ومناذج اختبارات 
ســابقة، كمــا أكــدت انهــا 
الهندسة،  ستلتحق بكلية 
طامحة الى التخرج بامتياز 
مع مرتبة الشرف، وإثبات 
كفاءتها في احلياة العملية 

والشخصية معا. 
وقالت آية: أحمد اهلل أن 
وفقني حتى نلت ما أتوق 
إليه، وأقدم شكري وعرفاني 
باجلميــل لكل من ســاهم 
بكلمة أو دعاء أو عون قدمه 
لــي كنت في أمس احلاجة 
إليه، خامتة بالقول: صدق 
اهلل عز وجل إذ يقول )قل 
بفضل اهلل وبرحمته فبذلك 

فليفرحوا(.

حصلت على 95.04% ونصحت الطلبة بالبعد عن آراء احملبطني

اية رامي معزوز علي

تطغى مادة على أخرى هي 
أهم مقومات النجاح، الفتة 
الى ان هناك بعض املعوقات 
ومنهــا  واجهتهــا  التــي 
تغيير موعــد االختبارات 

اخلامسة على الكويتيني أدبي بـ 98.38% رغد الطبيخ: 
أهدي جناحي إلى صاحب السمو وسأدرس احلقوق

الطالبة رغد سعود خليفة الطبيخ تفوقت في 
مدرسة مارية القبطية الثانوية للبنات، وأحرزت 
املرتبة اخلامسة على الكويتيني بنسبة ٩٨.٣٨%. 
وقد أهدت رغد جناحها إلى صاحب الســمو 
وألسرتها ومدرسيها ولبلدها. وعبرت رغد عن 
أملها في دخول كلية احلقوق وأن تكون ناجحة 
في هذا املجال في املســتقبل. وقالت رغد إنها 

كانت تتوقع أن تكون االمتحانات أصعب مما 
كانت عليه خاصة بســبب تزامنها مع الصيام 
واألجواء احلارة إال أنها كانت ســهلة ولكنها 
تتطلب بذل جهــد كبير من الطالب. وقالت إن 
التعامل في اللجان كان حازما وجديا، وكان على 
الطالب االتكال على معلوماته ومذاكرته بشكل 

كبير لكي يتمكن من حتقيق النجاح.

السادسة على الكويتيني »أدبي« بـ 98.35% دانة الشمري: 
تزامن الصيام مع االمتحان كان صعباً ومرهقاً

الطالبة املتفوقة دانة خالد الشمري من مدرسة النور الثانوية للبنات حصلت على املرتبة 
السادســة على الكويتيني في القسم األدبي بنسبة ٩٨.٣5% أهدت جناحها إلى الكويت وإلى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وإلى أسرتها ومدرسيها. 
وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت دانة إن االختبارات أثناء الصيام كانت صعبة ومتعبة 
ومرهقة جدا وبعض األسئلة في االختبارات كانت غير مباشرة. وتأمل دانة االلتحاق بكلية 

احلقوق وأن تتفوق في هذا املجال خالل املرحلة املقبلة من حياتها.
املتفوقة دانة خالد الشمري 

املتفوقة رغد سعود الطبيخ 

لولوة احلمادي: تنظيم الوقت 
عامل أساسي لتحقيق التفوق

آالء أحمد: أنوي االلتحاق بكلية األلسن 
والتميز بالترجمة

الكويتية  الطالبة  أكدت 
واحلاصلــة علــى نســبة 
٩8.١7% لولــوة عبدالوهاب 
احلمادي من مدرسة فارعة 
بنت الصلت أن تنظيم الوقت 
عامــل أساســي في حتقيق 
النجــاح والتفــوق، كما أن 
الدراسة أوال بأول لها دور 
كبير في تفوقي ناهيك عن 

املتفوقة  الطالبة  أكدت 
آالء أحمــد علــي اخلريجة 
مبدرسة الفروانية الثانوية 
بنات بالقسم األدبي، والتي 
 %٩7.٩٦ علــى  حصلــت 
وجاءت في الترتيب الثالثني 
على مســتوى الكويت، أن 
املثابرة واالجتهاد وتنظيم 
الوقــت مــن بدايــة العام 
الدراســي مــن أهم ســبل 

تواجه فيهــا اي صعوبة. 
وتقدمت لولوة بالنصيحة 
للطالب الذين سيخوضون 
نفس جتربتها العام املقبل 
بتنظيم الوقت للدراسة من 
بداية العام الدراسي، الفتة 
الى انهم قد يشعرون أثناء 
فترة االختبارات بالضغط 
لكن ذلك سيزول مع ظهور 

املقبلني على الثانوية العامة 
بضرورة التركيز مع املعلمني 
باملدرســة، وكذلك احلرص 
على تنظيم الوقت واستذكار 
الــدروس دون تراخ أو ملل 
ألن ذلك ســبيل االستيعاب 
اجليــد للمناهــج ومــن ثم 

حتقيق إجناز التفوق.
وعــن االمتحانات، قالت 
آالء إنها كانــت جيدة نوعا 

نتيجــة النجاح. وحتدثت 
لولــوة عــن طموحاتهــا 
ان  مؤكــدة  املســتقبلية، 
هدفها دخــول كلية الطب 
وتــدرس وتصبح دكتورة 
»طب بشري« شاكرة اهلل 
على تفوقها وجناحها ومن 
ثم والديها اللذين كان لهما 

دور كبير في ذلك.

ما إال أن مادة اللغة العربية 
كانت بهــا بعض الصعوبة 
في بعض األســئلة التي لم 

تكن واضحة.
وأعربــت عــن أملها في 
االلتحــاق بكليــة األلســن 
وحتقيق التفوق أيضا بها، 
حيث تنوي التخصص في 
الشــرقية، لتكون  اللغــات 
مترجمة متميزة في عملها.

حصلت على 98.17% وتطمح لدراسة الطب

حصلت على 97.9٦% وترتيبها الثالثون على مستوى الكويت

التشــجيع الدائــم من قبل 
املعلمات في املدرسة.

وأهــدت لولوة جناحها 
لوالديها وأقاربها الذين كانوا 
معهــا طيلة أيام الدراســة 
مع الدعم املستمر وتوفير 
البيئة الدراسية املناسبة، 
مشــيرة الى ان اختبارات 
هذا العام كانت سهلة ولم 

أمنية  التفــوق وحتقيــق 
النجاح.

وقالت آالء: أهدي تفوقي 
الى بلــدي األول جمهورية 
مصر العربية وبلدي الثاني 
الكويــت وكذلــك ألســرتي 
التي ســاندتني ولــم تألوا 
جهدا في دعمي وتوفير كل 
السبل للوصول الى النجاح 
والتفوق. ونصحت الطالب 

لولوة احلمادي متحدثة إلى »األنباء«

الطالبة املتفوقة آالء أحمد علي

لولوة عبدالوهاب احلمادي مع والدها 

آالء أحمد مع والدها 

راشد العسعوسي: بتنظيم الوقت والدراسة
أوالً بأول ميكن التغلب على كل املعوقات

أكد الطالب املتفوق راشد 
عبدالوهاب حمد العسعوسي 
واحلاصل على نسبة ٩8.83% 
في القسم العلمي من ثانوية 
جابــر املبــارك، أن مــا بلغه 
مــن تفــوق إمنا هــو نتيجة 
لتوفيــق اهلل تعالــى الــذي 
وفقه لالجتهاد، ولكل مجتهد 

نصيب.
واعتبر راشــد الذي رسم 
هدفا له بدخــول كلية الطب 
البشــري داخــل الكويت أو 
خارجهــا أن أهم ما يســاعد 
الطالب على التفوق والنجاح 
من مقومات وأســباب يتمثل 
في تنظيــم الوقت والتركيز 
بشكل كبير خالل احلصص 
املدرسية، فهذا ما يوفر الكثير 
من اجلهد والدراسة في املنزل، 
والذي ينبغي أن تكون البيئة 
فيه مواتية للدراسة ومناسبة 

لبذل املزيد من اجلهد.

للكثيــر من األمور ويســاعد 
على تلقي اخلبرات ومعاينتها، 
مشيرا إلى أن االختبارات لم 
تتجاوز مستوى الطلبة هذا 
العــام »فمــن درس واجتهد 

ينجــح ويتفــوق« وأضاف: 
»نعــم كانت هنــاك معوقات 
وحتديات وصعوبات إال أنه 
مع تنظيم الوقت والدراســة 
أوال بأول تتخطى كل ذلك«.

تفوق بـ 98.83% في القسم العلمي من ثانوية جابر املبارك

راشد عبدالوهاب العسعوسي مع والده وأخيه 

ونبه العسعوسي الطلبة 
إلى أن من أهم املقومات التي 
تساعد أيضا مراجعة الطالب 
مواده الدراســية مع زمالئه 
الطلبة فهذا يحفز على االنتباه 

ملشاهدة الڤيديو
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فرح الصانع: أمتنى أن أصبح قانونية ناجحة

وتنظيم الوقت أبرز مقومات النجاح
أهدت الطالبة فرح عبد 
القادر الصانع احلاصلة على 
نسبة ٩٢% في القسم األدبي 
مــن ثانوية بيبي الســالم 
تفوقها لوالدتها وأسرتها، 
شــاكرة إياهم علــى الدعم 
الــذي قدموه  الالمتناهــي 
خالل الفترة الدراسية بكل 

مراحلها.
وتأمــل فــرح االلتحاق 
بكليــة احلقــوق لدراســة 
القانون ألنها ترى في نفسها 
قانونية، وتتمنى أن تكون 
ناجحة في املستقبل وحتدث 

فارقا في هذا املجال.
وقدمــت فــرح النصــح 
املقبلــن  الطلبــة  جلميــع 
الطالبة فرح عبدالقادر الصانع مع والدتهاعلى االمتحانــات الثانوية 

الوقت  بضــرورة تنظيــم 
والدراسة أوال بأول لتفادي 
تراكم الدروس باالضافة إلى 
وضــع هدف نصب أعينهم 
والسعي لتحقيقه. أما عن 
الصعوبــات الــي واجهتها 
أثنــاء فتــرة االمتحانــات 
مــع  إن تزامنهــا  فقالــت 
الصيــام كان له أثر عليها، 
كما أن ضيق الوقت مقارنة 
باملناهج كان من املعوقات، 
مؤكــدة أن حتقيق التفوق 
والنجاح يتحقــق بتنظيم 
الدراسة بشكل مستمر منذ 
بداية العام وتنظيم الوقت 
بشــكل جيد، الفتــة إلى أن 
االمتحانات كانت سهلة إلى 

فرح عبدالقادر الصانع متحدثة إلى »األنباء«حد ما.

دينا عماد الدين: االجتهاد قرار وهو سر التفوق
أكدت الطالبة املتفوقة دينا 
عماد الدين محمد عفصة من 
مدرسة حولي الثانوية للبنات 
بنســبة ٩٩.٥١% ان املثابرة 
واالجتهاد وتنظيم الوقت من 
بداية العام الدراسي من أهم 
ســبل التفوق. وأضافت ان 
التركيز في متابعة الدروس 
بالفصــل وكذلــك اجلــد في 
املذاكرة أوال بأول واحلرص 
على عدم تراكم الدروس كل 
ذلك من شأنه رفع مستوى 
التحصيل وحســن املتابعة 
واستيعاب املناهج ومن ثم 

حتقيق التميز والتفوق.
ولفتــت دينــا الــى انها 

حصلت على نسبة ٩٩.٥١% وأهدت جناحها ألسرتها

دينا عمادالدين مع والديها 

الــى بلدها  تهــدي تفوقهــا 
مصــر  جمهوريــة  األول 
العربية وبلدها الثاني الكويت 
وألسرتها الصغيرة وكذلك 
إلى مدرستها ومدرساتها وكل 
من بــذل جهدا ســاعدها في 
حتقيق هذا اإلجناز، موضحة 
ان أسرتها لم تألو جهدا في 
دعمها وتوفير سبل النجاح 

والتفوق.
ونصحت الطالب املقبلن 
على الثانوية العامة بضرورة 
التركيز مع معلمة املدرســة 
وعــدم تضييــع الوقت من 
البدايــة، مبينة أن االجتهاد 

قرار.

إبراهيم أبوذراع: قرار التدوير أنهى عصر التفوق الوهمي
املتفــوق  الطالــب  قــال 
في الثانوية العامة القســم 
العلمي إبراهيم أحمد هايف 
أبوذراع أن حتقيقه نســبة 
٩8.83% جاء بعد جهد كبير 
وســهر فــي الليالــي وعدم 
تضييــع األوقات، مشــيرا 
إلى أن التفوق نعمة من رب 
العاملن بعد بذل األســباب 
مــن جد واجتهــاد ومذاكرة 
أوال بــأول واالســتفادة من 

كل دقيقة.
أبــوذراع الذي  الطالــب 
درس فــي ثانوية عروة بن 
الزبير أهدى جناحه لصاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
العهــد ولوالــده ووالدتــه 

التــوكل على اهلل واالبتعاد 
التــام عن الغــش والتفكير 
في الدراسة فقط واالجتهاد 
واملذاكرة أوال بأول واحلرص 
على عــدم الغياب ومتابعة 
املعلمــن فــي كل شــاردة 

وواردة.
وذكر أنه يرغب في دراسة 
الطب واحلصول على شهادة 
عليا، متقدما بالشكر لوزير 
التربية على قرار التدوير، 
داعيــا إلــى االســتمرار به 
في كل الســنوات، حيث إن 
ظاهرة الغش باتت منتشرة 
والقضاء عليها مت بشكل شبه 
نهائي العام احلالي ما أنهى 

عصر التفوق الوهمي.

ومعلميه وأسرته ولكل من 
دعمه خالل فترة الدراســة 
ووقف إلى جانبه، موضحا 
أن األسئلة جميعها كانت في 
مستوى الطالب عدا اختبار 
اللغة العربية، حيث الحظت 
بعض األسئلة غير الواضحة 
بالنسبة لي، متمنيا تدارك 

ذلك في السنوات املقبلة.
بأبــرز  وفيمــا يتعلــق 
التحديــات واملعوقات التي 
واجهته خالل الدراسة كثافة 
أعــداد الطــالب فــي صفي 
العاشر واحلادي عشر الذي 
كان يؤثــر على أداء املعلم، 
داعيا الطلبــة املقبلن على 
االمتحانات العام املقبل إلى 

حقق ٩8.83% ويرغب في دراسة الطب ودعا الطلبة إلى االجتهاد واملذاكرة أوالً بأول

إبراهيم أحمد أبوذراع مع والده

أمنية حصلت على ٩8%:
أمتنى دراسة طب األسنان

ندوى صادح: ترتيب وقت الدراسة مبا يتناسب مع كل منهج

قالــت الطالبــة الفائقة أمنيــة عبداملولــى عبداحلكم )مصرية 
اجلنسية( واحلاصلة على نسبة ٩8% بالقسم العلمي من مدرسة 
ابرق خيطان انها متفوقة في الدراســة منذ الســنوات األولى من 
عمرها، مؤكدة انها كانت حترص دائما على تنظيم الوقت واجلهد 
طــوال العام الدراســي، معربة عن أملها فــي االلتحاق بكلية طب 
األسنان بجمهورية مصر العربية واالستمرار في حتقيق النجاح 

والتفوق باملرحلة اجلامعية.
وحول املعوقات والتحديات التي واجهتها خالل العام الدراسي، 
ذكــرت امنيــة ان املناهج كانت طويلة في حن كان الوقت قصيرا 
وال يكفــي للمراجعــة في أيام شــهر رمضان املبــارك، خاصة في 
مادة الفيزياء، مضيفة انها وهلل احلمد تغلبت على تلك الظروف 
الصعبة، عن طريق استذكار الدروس واملواد أوال بأول منذ بداية 
العام، ناصحة املقبلن على الثانوية العامة باالجتهاد والتحصيل 
واالنتظام في الدراسة وعدم الغياب ووضع التفوق نصب أعينهم 

دائما.

حصلت الطالبة ندوى عبداهلل صادح 
أردنية اجلنسية والتي تخرجت في مدرسة 
اجليل اجلديد بالقسم العلمي على 3٢.٩٤%، 
وأهدت جناحها إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وإلى امللك عبداهلل 
الثانــي، وإلــى والديها وجدهــا وجدتها 
ألنهما شجعاها على املذاكرة والتحصيل 
الدراســي. وقالت ندوى إن أهم املقومات 
التي تساعد على التفوق هو االجتهاد في 
الدراسة والتوكل على اهلل وترتيب وقت 
الدارسة بشكل الئق يناسب كل منهج، وفي 
الوقت نفسه إتاحة الوقت للراحة ملوازنة 
احلالة النفسية لتكون جاهزة لتقبل مواد 

جديدة واستيعابها.

وبينــت أن التوتر من االمتحانات هو 
ابرز املعوقات التي يجب مواجهتها والتغلب 
عليهــا، الفتة إلى أن االمتحانات أيضا قد 
تتضمن أسئلة غير مباشرة قد تربك الطالب 
وهو ما حدث معها في بعض املواد، وقالت 
»ان امتحانات هذا العام جاءت في مستوى 
الطالب املتوسط وأمتنى ان تكون افضل 

للطالب في األعوام املقبلة«.
 ونصحت الطلبة املقبلن على الثانوية 
العامة بضرورة عمل جدول للمذاكرة أوال 
بأول وحتضير الدروس ليكون من السهل 
استيعابها.  وأعربت عن أملها بااللتحاق 
بكلية التربية الرياضية بجامعة الكويت 

واحلصول على الدراسات العليا.

متنت دراسة »التربية الرياضية« بجامعة الكويت واحلصول على الدراسات العليا

أمنية عبد املولى مع أسرتها 

الطالبة ندوى عبداهلل صادح مع والديها

اخلامسة على الكويتيني »علمي« رمي سالم: 
أمتنى دراسة طب األسنان

في العسعوسي: جمود املناهج
وغياب اإلبداع أبرز حتديات الدراسة

أهدت الطالبة املتفوقة رمي 
ســالم احلاصلة على نسبة 
٩٩.٥٢% وجــاءت في املركز 
الكويتين  اخلامــس علــى 
»علمي« جناحهــا وتفوقها 
ألسرتها التي ساعدتها كثيرا 
فــي حتصيل تلك النســبة 
املرتفعة، معربة عن الشكر 
أبــرق خيطــان  ملدرســتها 
الثانويــة بنــات ولوطنهــا 
الكويت الذي يســتحق بذل 
الغالي والنفيس من اجله.

ان  وقالــت رمي ســالم 
التــوكل علــى اهلل وتنظيم الوقــت من اهم 
املقومات املســاعدة على النجــاح، ناصحة 

الطلبة املقبلن على الثانوية 
العامة بحسن تنظيم الوقت 
والدراســة اوال بــأول حتى 
ال تتكدس الــدروس عليهم 

ويكون ذلك سببا للفشل.
وأشــارت الــى ان ابــرز 
التحديات التي تواجه طالب 
الثانوية هــي ضيق الوقت 
وصعوبــة االمتحانــات في 
الفصــل االول، الفتة الى ان 
االمتحانــات النهائية كانت 
في مستوى الطالب، متمنية 
دراســة طب األســنان وان 
تكون طبيبة ناجحة في املســتقبل تساهم 

في خدمة وطنها وتقدمه وتطوره.

أكدت الطالبة الكويتية 
الثانويــة  املتفوقــة فــي 
العامــة القســم العلمــي 
في فهد العسعوســي، أن 
من أبــرز التحديات التي 
الدراســة  واجهتها خالل 
جمود املناهج الدراســية 
وغيــاب اإلبداع، مشــيرة 
إلــى أن االختبارات كانت 
الطالــب  فــي مســتوى 
املتوسط مع وجود أسئلة 

للمتميزين.
التــي  العسعوســي، 

درست في مدرسة اجلزائر الثانوية بنات 
حصلت على نسبة ٩8.78% وكان ترتيبها 
الـ ٤7 على الكويت، وأهدت جناحها ألمها 
التي كانت معها في كل حلظاتها تعينها 
وتســاعدها وتوفــر لها اجلو املناســب 

ان  موضحــة  للتفــوق، 
النجاح والتميز ال يأتيان 
إال باجلهد الكبير والرغبة 
احلقيقيــة فــي تطويــر 
النفــس إلى جانب وجود 
املعلمن األكفــاء واإلدارة 

املدرسية املشجعة.
أنهــا  إلــى  وأشــارت 
تطمح لدراســة الطب في 
جامعة الكويت وأن تصبح 
طبيبة ناجحة تقدم أفضل 
اخلدمــات ألبنــاء وطنها 
واملقيمــن فيــه، متقدمة 
بالشــكر لصاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على دعمه للطلبة ورعايته 
لهم، ولكل من ســاندها وســاعدها وقدم 
لهــا الوقت ووفر لها املعلومات لتحقيق 

هذا اإلجناز.

حققت ٩٩.٥2% من مدرسة أبرق خيطان الثانوية بنات

حصلت على نسبة ٩8.78% والترتيب الـ 47

رمي سالم 

في فهد العسعوسي

حوراء خسروه: التفتيش املبالغ فيه 
باللجان يربك الطالب

حققت الطالبة املتفوقة حوراء بدر موســى خسروه 
من مدرســة أم العالء األنصارية الثانوية للبنات املركز 
الســابع على الكويتين في القسم األدبي، حيث حصلت 

على نسبة ٢١.٩8%.
وقالــت حوراء: أهدي تفوقي لدولتــي الكويت وأمي 
وأبي اللذين ساعداني وتعبا معي وقاما بتوفير كل سبل 
التفــوق والنجاح. وأعلنت عــن أملها دخول كلية علوم 
إدارية - اقتصاد وأن تكون متفوقة أيضا في هذا املجال.
وحتدثت عــن الصعوبات التي واجهتهــا، الفتة الى 
االمتحانات كانت صعبة ومقلقة ورافقها الكثير من التوتر 

خصوصا ان الوقت غير كاف للدراسة.
وقالــت حوراء ان التفتيش في جلــان االمتحان كان 
مبالغا فيه حتى خالل االختبار وساعات احلل مما يربك 

الطالب ويضيع وقته.

السابعة على الكويتيني »أدبي« بنسبة ٩8.2١%

حوراء بدر موسى خسروه

دنيا املصري: حرصت على تنظيم الوقت 
من بداية العام الدراسي

أهدت الطالبة دنيا عامر محمد املصري 
من اجلنسية السورية من مدرسة اجليل 
اجلديد األهلية بالقسم األدبي واحلاصلة 
على نسبة ٩١.٥٥  % جناحها إلى والديها 
وأسرتها، وذلك لوقوفهم معها في جميع 
املراحــل الدراســية منــذ بدايــة املرحلة 
الثانوية، باإلضافة إلى الدعم الكافي إلذي 

قدموه لها وقت مذاكرتها.
وأضافت ان من املقومات التي ساعدتها 
علــى التفوق التفكيــر الدائــم بالنجاح 
والوصول إلى املراكــز العليا واالجتهاد 
وتنظيم الوقت، السيما أنه كان من ابرز 
التحديات واملعوقات التي واجهتها طيلة 

الدراسة.

ونصحت دنيا زمالءها الطالب املقبلن 
علــى الثانوية بااللتــزام بتنظيم الوقت 
وعدم الشــك فــي اإلجابات أثنــاء احلل 
واملداومة على الدراسة يوميا منذ بداية 

العام الدراسي.
وأضافت أنها تنــوي االلتحاق بكلية 
اآلداب قسم االجنليزي، ألن هذا التخصص 
يراودهــا منــذ الصغــر، مؤكــدة أن من 
طموحها الوصول إلــى أعلى املراكز في 
األدب االجنليزي حتى يفتخر أهلها بذلك. 
وقالت ان كلمتها األخيرة هي الشــكر 
والتقديــر لوالديها واخوتها الذين كانوا 
دائما بجانبها ويعود الفضل في جناحها 

لهم بذلك  .

دنيا املصري مع والديها

ملشاهدة الڤيديو


