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اإميان علي ح�سن فردان

مدينة حمد الثانوية للبنات - علمي

والديها  واىل  وطنها  اىل  تفوقها  اإميان  تهدي 

املدر�شة، وترغب يف  وعائلتها ومدر�شاتها ومديرة 

درا�شة الطب الب�شري. وتوؤكد اإميان ان كل �شيء 

يوجد  ول  والجتهاد  باجلد  يتحقق 

�شيء م�شتحيل، فقط كل ما يف المر 

حتديد الهدف وال�شعي وراءه.

%% 93.591.2

فاطمة يو�سف احلمد

اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات - جتاري

واأخواتها  والديها  اىل  تفوقها  فاطمة  تهدي 

واجلدة الغالية واىل كل من �شاندها يف احرازها 

لهذا التفوق. وترى باأن المتحانات متفاوتة بني 

اخلري  متمنية  وال�شعوبة،  ال�شهل 

جلميع الطلبة والطالبات.

�سمر ع�سام عبداهلل حممد 

خولة الثانوية للبنات – علمي )فيزياء وريا�سيات(

التعليمية  والهيئة  والهل  الوالدين  اىل  تفوقها  �شمر  اهدت 

والدارية مبدر�شة خولة. وبينت ان المتحانات لهذا 

الريا�شيات  العام جاءت متفاوتة، ما عدا امتحان 

درا�شة  يف  �شمر  وترغب  �شعبا.  جاء 

دوام  اقرانها  اىل  ومتنت  الهند�شة، 

التوفيق والنجاح.

%

%

%

%

%

%98.45

91.91

98.91

97.55

98.64

98.45

حممد �سليمان عبدالهادي 
 

عبدالرحمن النا�سر  الإعدادية

وجميع  اإخواين  واإىل  واأبي  اأمي  اإىل  تفوقي  اأهدي 

ال�شدقاء واملعلمني.

مادة  عــدا  ما  �شهلة  المتحانات  كانت 

جدا  طويال  كان  الــذي  الريا�شيات 

والوقت املخ�ش�ص له غري كاٍف.

غدير عبداهلل الق�ساب 

مدينة عي�سى الإعدادية للبنات 

ــل  واله الــوالــديــن  اىل  تفوقها  غدير  ــدت  اه

العام  هذا  المتحانات  ان  وبينت  واملعلمات، 

الجنليزي  مادتي  يف  بال�شعوبة  ات�شمت 

والريا�شيات.

امل�شار  ــول  ــدخ ب ــب  ــرغ وت

العلمي.

بيان عبدالأمري النجار

قرطبة الإعدادية

املعلمات  وجميع  والأهل  الوالدين  اإىل  تفوقها  تهدي 

وباخل�شو�ص ال�شتاذة ابت�شام العكري.

ان  وترى  العلمي  امل�شار  درا�شة  وتنوي 

المتحانات كانت جيدة امل�شتوى، داعية 

واملثابرة  اجلد  اىل  الطلبة  زميالتها 

لي�شلون اىل طريق النجاح.

دلل عبدالعزيز �سامل

يرثب الإعدادية للبنات

واأخواتها  الغاليني  الوالدين  اإىل  تفوقها  دلل  تهدي 

خولة وخلود واىل �شقيقها حممد واىل الهيئة الدارية 

والتعليمية مبدر�شة يرثب واىل معلمة الريا�شيات 

كانت  المتحانات  اأن  وترى  علي.  مرمي 

�شهلة بالرغم من انها طويلة، وتنوي 

درا�شة امل�شار العلمي.

�سكينة ح�سني را�سد

الديه الإعدادية للبنات

بداأت الطالبة �شكينة حديثها بقولها ان المتحانات 

واهدت  ق�شري،  املذاكرة  ووقت  �شعبة  جاءت 

تفوقها اىل الوالدين و�شديقاتها، وتتمنى دخول 

امل�شار العلمي.

جمانة حممود اأميني

الب�سيتني الإعدادية للبنات 

واىل  العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

العائلة الكرمية، المتحانات هذا العام �شهلة.

العلمي  امل�شار  ادخل  ان  امتنى 

ل�شبح دكتورة يف امل�شتقبل.
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�سارة عبدالإله الغ�سرة

جدحف�ص الثانوية للبنات - علمي »فيزياء – ريا�سيات«

اهدت �شارة جناحها وتفوقها اىل والديها العزيزين 

واىل كل من �شاندها للو�شول اىل التفوق، م�شرية 

اىل ان المتحانات جاءت �شهلة لهذا العام ما عدا 

مادة الريا�شيات.

الطب  درا�شة  فاطمة  وتنوي 

الب�شري.

ح�سن عادل املانع

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني - جتاري

يهدي ح�شن تفوقه اىل والديه العزيزين، ويقول ان المتحانات 

جاءت �شهلة با�شتثناء الريا�شيات واللغة العربية، 

املحا�شبة يف  ويرغب ح�شن يف درا�شة تخ�ش�ص 

كلمة  ح�شن  ووجه  اجلامعية.  املرحلة 

الجتهاد  اىل  فيها  يدعوهم  لزمالئه 

للو�شول اىل مبتغاهم.

عمار اإليا�ص حيدر 

عراد البتدائية الإعدادية للبنني 

يهدي عمار تفوقه اىل والدته التي �شاندته يف درا�شته واىل 

والده الذي قدم له كل الدعم واىل ا�شقائه وجميع 

الهل وال�شدقاء.

امل�شار  ـــول  دخ عــمــار  ــب  ــرغ وي

التجاري يف املرحلة الثانوية.

فاطمة �سالح النفيعي

زنوبيا الإعدادية للبنات 

والديها  اىل  وتفوقها  جناحها  فاطمة  تهدي 

العزيزين وتقول »احلمد هلل وال�شكر له على هذه 

لول  انه  موؤكدة  حققتها،  التي  النتيجة 

والداها ملا كانت قادرة على �شعود 

�شلم النجاح والتفوق«.

%95.45

زين اإ�سماعيل 

احلد الإعدادية للبنات 

واىل  والديها  اىل  وتفوقها  جناحها  زين  تهدي 

الذي متنت ان يكون معها،  اخوتها واىل �شقيقها 

انها  اإل  المتحانات  �شعوبة  رغم  انه  وتوؤكد 

وبف�شل من اهلل ا�شتطاعت ان جتتازها.

بامل�شار  اللتحاق  يف  وترغب 

العلمي لدرا�شة طب ال�شنان.

منار ماجد ح�سن

النور الثانوية للبنات - علمي »كيماء - اأحياء«

تهدي منار تفوقها وجناحها اىل والديها واىل جميع 

الهل وال�شدقاء، وتقول ان الوقت كان ق�شرياً يف 

البقية  الريا�شيات ولكن المتحانات  امتحانات 

درا�شة  يف  منار  وترغب  �شهلة.  كانت 

الطب الب�شري.

مرمي عادل حبيب 

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

اأن  تهدي مرمي تفوقها للوالدين ولأخوتها، وترى 

�شعوبة  واجهت  لكنها  �شهلة  كانت  المتحانات 

رغم املر�ص، وترغب بدرا�شة امل�شار التجاري.

�سجى �سالح ح�سني نوروز

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

بال�شهل  المـــتـــحـــانـــات  ــوى  ــت ــش ــ� م ــجــى  �ــش ــمــت  ــي ق

الأ�ــشــئــلــة  بــعــ�ــص  ــاك  ــن ه اأن  اإل  عــــام،  ب�شكل 

ال�شعبة التي تخللت بع�شها، وتهدي تفوقها لكل من 

التي  احلبيبة  اأختها  وخا�شة  واأخيها  واأبيها  اأمها 

كانت ت�شاندها وت�شجعها على الدرا�شة 

والتفوق، وبينت اأنها ترغب باللتحاق 

مب�شار التلمذة )التجاري املطور(.

�سهد ح�سن اإبراهيم

زنوبيا الإعدادية للبنات 

عائلتها  واىل  العزيزين  والديها  اىل  وجناحها  تفوقها  �شهد  تهدي 

�شهد  وتوؤكد  املدر�شة.  ومديرة  العزيزات  واملعلمات 

امتحان  عدا  وق�شرية  �شهلة  جاءت  المتحانات  ان 

تخ�ش�ص  درا�شة  يف  وترغب  الجنليزي، 

العلمي للو�شول اىل رغبتها وهي درا�شة 

الطب الب�شري يف املرحلة اجلامعية.

% %93 97.18

حممد جواد اأحمد 

اإبراهيم

مدر�سة جدحف�ص الإعدادية للبنني

يهدي حممد تفوقه للوالدين وباخل�شو�ص والدته لأنها بذلت جهداً مل�شاعدته 

على الدرا�شة رغم مر�شها، وجلميع املعلمني وخ�شو�شاً الأ�شتاذ ح�شن غربال، 

ويرى اأن م�شتوى المتحانات كان �شهالً، واأنه ينوي اللتحاق بامل�شار العلمي، 

وين�شح حممد زمالءه باتباع الطريق ال�شحيح والجتهاد والدرا�شة.

عبدالعزيز ح�سن اآل بور�سيد

 مدينة حمد الإعدادية للبنني

�شانده  من  وكل  املدر�شني  وجميع  واأبيه  لأمه  تفوقه  عبدالعزيز  يهدي 

وينوي  متو�شط،  المتحانات  م�شتوى  اأن  ويرى  التعليمية،  م�شريته  يف 

ن�شب  اأهدافهم  لو�شع  الطلبة  جميع  يدعو  كما  العلمي،  بامل�شار  اللتحاق 

اأعينهم لتحقيقها على قدر الهمم، فعلى قدر اأهل العزم تاأتي العزائم.
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�شوق عبا�س

القريوان الإعدادية للبنات

اأهدت �شوق تفوقها اىل الوالدين والعائلة، وا�شارت 

متناول  ويف  �شهلة  جاءت  المتحانات  ان  اىل 

بامل�شار  اللتحاق  يف  �شوق  وترغب  اجلميع، 

ثم  ومن  الثانوية،  املرحلة  العلمي يف 

درا�شة الطب او الطريان يف املرحلة 

اجلامعية.

داوود �سلمان داوود

الإمام الغزايل الإعدادية للبنني 

واإىل  العزيزين  والديه  اإىل  تفوقه  داوود  يهدي 

كانت  المتحانات  اأن  ويرى  مدر�شته،  اإدارة 

�شعبة وطويلة، واأنه ينوي اللتحاق بتوحيد 

ويدعو  التجاري،  الفرع  امل�شارات 

واملثابرة  للجد  زمالئه  جميع 

للو�شول للنجاح والتفوق.

حممد علي املالكي

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني - العلمي

يهدي حممد تفوقه اإىل الأهل والأ�شدقاء واملعلمني 

اأن  ويرى  والدته،  روح  واإىل  واأخيه،  والوالد 

المتحانات كانت �شهلة، وين�شح زمالءه باجلد 

التفوق،  نحو  وال�شعي  والجتهاد 

الأعمال  اإدارة  وينوي حممد درا�شة 

باجلامعة.

ندى اإبراهيم م�سطفى
 

املحرق الثانوية للبنات - علمي »كيم - احياء«

والديها  ثم  ومن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بف�شل  انه  ندى  تقول 

وتهدي  والتفوق،  النجاح  من  متكنت  العزيزين، 

البحرين.  مملكة  واىل  املعلمات  اىل  اي�شا  تفوقها 

كانت  المتحانات  جميع  ان  اىل  وت�شري 

�شهلة عدا الريا�شيات، متمنية درا�شة 

الطب الب�شري يف املرحلة اجلامعية.

حممود اأحمد العاين 

الرفاع الغربي العدادية للبنني

باأن  ويرى  القراآن،  و�شباب  الأهل  اإىل  تفوقه  حممود  يهدي 

المتحانات جاءت جيدة رغم وجود بع�ض ال�شعوبات، 

املرحلة  يف  العلمي  التخ�ش�ض  بدرا�شة  ويرغب 

باجلامعة،  امليكانيكية  والهند�شة  الثانوية 

واأكد حممود ان كل ما يح�شل لالإن�شان 

يف حياته توفيق من رب العاملني.

مهني علي البقايل

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

وترى  العزيزين،  لوالديها  تفوقها  مهني  تهدي 

عدا  ما  �شهلة  ــاءت  ج المتحانات  جميع  اأن 

بامل�شار  اللتحاق  مهني  وتنوي  الريا�شيات، 

الزمالء  جلميع  وتتمنى  التجاري، 

والزميالت التوفيق والنجاح.

�سارة عمر حممد 

الرفاع الغربي - علمي »كيمياء - اأحياء«

تهدي �شارة تفوقها اىل الأهل واملعلمات وترى باأن 

ال�شعب  بني  متفاوت  م�شتواها  جاء  المتحانات 

 366 الريا�شيات  امتحان  عدا  فيما  وال�شهل، 

اأثر �شلباً على معدلت الطلبة، وترغب 

الب�شري،  الطب  درا�شة  يف  �شارة 

ومتنت للجميع التوفيق. 

علي ح�سني احللواجي

ال�سهلة العدادية للبنني

يهدي علي تفوقه اىل والديه واأ�شرته، ويرى اأن 

المتحانات جاءت �شهلة، ويرغب بدخول امل�شار 

العلمي يف املرحلة الثانوية.

م�سطفى اإبراهيم م�سطفى

عبدالرحمن النا�سر الإعدادية للبنني 

يهدي م�شطفى ابراهيم تفوقه اىل والديه ويوؤكد ان 

ب�شكل عام، ويرغب يف  المتحانات جاءت جيدة 

دخول امل�شار العلمي.

الجتهاد  اىل  ـــالءه  زم ويــدعــو 

واملثابرة لتحقيق اهدافهم.

% %92.1 95.55

مروة حممد عبداهلل الدو�سري

مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات

تهدي مروة تفوقها للوالدين العزيزين وجدها وجدتها واإخوانها الأعزاء، 

وترى اأن المتحانات �شهلة، وت�شكر زميالتها على ما قدمنه من اأجلها يف كل 

الأوقات وتتمنى لهن التوفيق يف حياتهن العلمية والعملية، وترغب مروة 

باللتحاق بامل�شار العلمي.

ح�سن علي ح�سن حممد

مدر�سة التعاون الثانوية للبنني - 

التجاري

يهدي ح�شن تفوقه للوالدين واملدر�شني وكل من اأ�شهم يف تفوقه و�شانده 

اأن  ويرى  الإعالم،  بتخ�ش�ض  باللتحاق  ويرغب  التعليمية،  م�شريته  يف 

المتحانات كانت متفاوتة ولكنه متكن رغم ذلك بعون اهلل من اإحراز التفوق، 

وين�شح زمالءه األ يت�شاهلوا بالدرا�شة لأنها هي التي ترفع الإن�شان.


