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% 99.1

دانة حمد جمريان

يرثب الإعدادية للبنات

الهيئتني  واىل  اهلها،  وجميع  والديها  اىل  تفوقها  دانة  تهدي 

بدخول  دانة  وترغب  مبدر�ضتها،  والتعليمية  االدارية 

امل�ضار العلمي يف املرحلة الثانية، مقدمة الن�ضحية 

الثانوية  املرحلة  على  املقبلني  الطلبة  لكافة 

االول  اليوم  منذ  اجليد  باال�ضتعداد 

للتفوق  والو�ضول  الثمار  حل�ضد 

لرفع ا�ضم البحرين عالياً.

%% 94.795.9

ولء زهري العليوات 

مدينة عي�سى الثانوية للبنات – علمي

متو�ضطة  جاءت  االمتحانات  ان  والء  ترى 

الطب  بدرا�ضة  وترغب  امل�ضتوى، 

الب�ضري، وتهدي تفوقها اىل والديها 

العزيزين وعائلتها.

�سارة عبدالمري اأحمد
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مرمي حممد احلو�سني 

املعرفة الثانوية للبنات – علمي 

تهدي مرمي تفوقها اىل امها وجدتها مرمي املال واأبيها ومعلماتها، وتطمح 

بدرا�ضة الطب الب�ضري، وترى ان االمتحانات جاءت �ضعبة 

خا�ضة مادة الريا�ضيات التي جاءت تعجيزية يف حني ان 

ا�ضئلة االمتحان كانت مغايرة ملا يتم تدري�ضه، 

واو�ضت مرمي الطالبات الدرا�ضة اأوال باأول 

واالطالع على االمتحانات ال�ضابقة.

�سارة علي امل�سيفر

مدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات

وترى  العزيزين  للوالدين  تفوقها  �ضارة  تهدي 

اأن م�ضتوى االمتحانات جيد، وتنوي اأن ت�ضبح 

لزميالتها  متمنية  طبيعي،  عالج  اأخ�ضائية 

التوفيق والنجاح.

�سمر ع�سام عبداجلليل 

الديه البتدائية العدادية للبنات

تهدي �ضمر تفوقها اىل اهلها وجميع منت�ضبي 

اأن  وتــرى  و�ضديقاتها  مدر�ضتها  ادارة 

بدخول  وترغب  �ضهلة  جاءت  االمتحانات 

امل�ضار العلمي.

اأحمد حممد احلو�سني 

الرفاع العدادية للبنني 

�ضانده  من  وكل  املال  مرمي  وجدته  واأبيه  اأمه  اىل  تفوقه  اأحمد  يهدي 

ومد له يد العون للو�ضول اىل التفوق، ويرى ان االمتحانات 

ويرغب  الريا�ضيات،  امتحان  عدا  ما  متفاوتة  جاءت 

املرحلة  يف  »جتاري«  م�ضارات  توحيد  بدخول 

الثانوية، ويو�ضي زمالءه باجلد واالجتهاد 

واملثابرة فهو ال�ضبيل للو�ضول اىل التفوق.

حممود عبداحلنان حممد

مدر�سة عبدالرحمن النا�سر الإعدادية للبنني

واالأهل  العزيزين  للوالدين  تفوقه  حممود  يهدي 

وخ�ضو�ضاً  املعلمني،  جميع  واإىل  واالأ�ضدقاء 

االأ�ضتاذ و�ضاح العب�ضي على دعمه الالحمدود.  

وال  طعم  له  النجاح  تذوق  اأن  ويرى 

يو�ضل له اإال من جربه.

فاطمة عدنان بوح�ّسني 

املعرفة الثانوية للبنات – علمي 

العزيزين  الطب، وتهدي تفوقها اىل والديها  ترغب فاطمة بدرا�ضة 

وترى  مبدر�ضتها،  والتعليمية  االدارية  والهيئة  ومعلماتها 

ان االمتحانات جاءت �ضهلة ما عدا امتحان الريا�ضيات 

اأن  �ضرورة  اىل  م�ضريًة  تعجيزياً.  كان  الذي 

الطلبة  قبل  من  احلياة  يف  هدف  وجود 

والطالبات �ضيوؤدي يف النهاية للتفوق. 

العهد الزاهر  

الثانوية - علمي

ـــــدي  ـــــه ت

تفوقها  ــارة  �ــض

ــا  ــه ــدي وال اىل 

ومــعــلــمــاتــهــا، 

على  اهلل  وت�ضكر 

تفوقها.

وتــــرغــــب 

بدرا�ضة الهند�ضة 

وترى  املدنية، 

االمتحانات  اأن 

�ضعبة  جـــاءت 

بع�س ال�ضيء.


