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جنان نبيل ح�سن العجيمي

ال�سناب�س الإعدادية للبنات

ترى جنان اأن الإمتحانات �سهلة با�ستثناء 

التخ�س�ص  درا�سة  وترغب يف  العلوم،  مادة 

العلمي، وتهدي تفوقها اإىل الوالدين والعائلة 

وبالأخ�ص  التعليمي  والكادر  الكرمية 

معلماتها، متمنية اأن ت�سبح رائدة ف�ساء. 

ولء عبدالأمري �سادق احلرز

�سار الثانوية للبنات ـ علمي

الإمتحانات  ي�سعب  ما  ولء  اعتربت 

يف  وترغب  متتالية،  لكونها  الوقت  �سيق 

اأمها  اإىل  تفوقها  وتهدي  العام،  الطب  درا�سة 

واأبيها والأهل والأ�سدقاء وجميع معلماتها.

تهدي اآية تفوقها اإىل الوالدين والأهل ومديرة 

درا�سة  يف  وترغب  املعلمات،  وجميع  املدر�سة 

كانت  الإمتحانات  اأن  وترى  املعمارية،  الهند�سة 

والوقت  مزدحم  اجلدول  اأن  اإل  اأغلبها  �سهلة يف 

�سيق، عالوة اأن وقت المتحان ق�سري.

حنان جمال حممد 

النور الثانوية للبنات ـ جتاري

تهدي حنان تفوقها اإىل الوالدين العزيزين 

واأخواتها وترغب يف درا�سة املحا�سبة. 

نوراء علي العرادي

الدراز الإعدادية للبنات

الوالدين والأهل  اإىل  تهدي نوراء تفوقها 

التخ�س�ص  درا�سة  يف  وترغب  والأ�سدقاء، 

�سهلة  كانت  الإمتحانات  ان  وترى  العلمي، 

ومتوقعة. 

عمر اأحمد حمد الوحو�س

الهداية اخلليفة الثانوية للبنني ـ علمي 

عام،  ب�سكل  �سهلة  الإمتحانات  اأن  عمر  اعترب 

اإىل  بحاجة  كان  الذي  الريا�سيات  امتحان  ماعدا 

الذي  العربية  اللغة  وامتحان  اأكرث،  وقت 

ويرغب  ال�سعوبة،  من  �سيء  على  احتوى 

تفوقه  ويهدي  الب�سري،  الطب  درا�سة  يف 

واملدر�سة  والأ�سدقاء  والأهل  الوالدين  اإىل 

واأ�سدقاء العائلة. 

ي�سرى حممد رحماين

قرطبة الإعدادية للبنات

والأخ  العزيزين  للوالدين  وجناحها  تفوقها  ي�سرى  تهدي 

والهيئة  والأ�سدقاء  الأهل  وجلميع  الغاليات  والأخوات  احلبيب 

الإدارية والتعليمية مبدر�سة قرطبة الإعدادية للبنات. 

 وقالت »اأ�سكر اهلل عزوجل قبل كل �سيء على 

هذه النعمة التي و�سلت لها بف�سل اهلل �سبحانه، 

واأ�سكر اأ�سرتي على ت�سجيعهم الدائم يل وجهودهم 

التفوق  »اأن  املتوا�سلة لدعمي«، واعتربت ي�سرى 

خطوة نحو حتقيق حلم والديها لدرا�سة الطب«.

مرمي عبد الأمري املدحوب

يرثب الإعدادية للبنات

اإل  جيدة،  جاءت  الإمتحانات  اأن  مرمي  ترى 

اأنها متتالية وم�سغوطة، وترغب يف درا�سة 

اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي،  التخ�س�ص 

علمها  من  ولكل  العزيزة،  واأختها  الوالدين، 

الهيئة  اإىل  بالإ�سافة  بداياتها،  منذ  حرفاً 

التعليمية ومدر�سة ن�سيبه والوطن. 

زينب ح�سن العويناتي 

مدينة حمد الثانوية ـ علمي

�سيق  والوقت  متفاوتة  الإمتحانات  اأن  زينب  ترى 

ات�سمت  كما  الإمتحان،  على  والإجابة  للمراجعة 

بال�سعوبة،  والإجنليزي  الريا�سيات  مادتي 

تفوقها  وتهدي  الطب،  بدرا�سة  وترغب 

واملعلمات  والأهل  واإخوتها  والدها  اإىل 

وكل  العويناتي  عائلة  وجميع  وال�سديقات، 

من دعا لها بالنجاح، وللوطن الغايل. 

اآية م�سطفى حممد �سليمان

ال�ستقالل الثانوية للبنات ـ علمي 
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فاطمة حممود احللواجي

جدحف�س الثانوية للبنات ـ علمي

من  الكثري  به  العلمي  التخ�س�ص  اأن  ترى 

وطول  الوقت،  �سيق  يف  املتمثلة  ال�سغوطات 

وتهدي  ممتع،  تخ�س�ص  انه  اإل  الوقت 

تفوقها اإىل الوالدين العزيزين وجميع الأهل 

والأ�سدقاء واملديرة الغالية. 

% 94% 95

% 93
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% 94.73

% 97.8

منريه وليد حممد

مدينة حمد الثانوية للبنات ـ علمي 

امتحان  عدا  ما  �سهلة،  كانت  الإمتحانات  اإن  منريه  قالت 

الريا�سيات ل�سيق وقت الإمتحان واملذاكرة، وترغب 

اهلل  وت�سكر  التغذية،  علم  درا�سة  يف  منريه 

على تفوقها الذي تهديه اإىل الوالدين والأهل 

اجلميع  داعية  املعلمات،  وجميع  والأ�سدقاء 

لالجتهاد من اأجل التفوق واإر�ساء الوالدين. 

ح�سن خليل �سم�س الدين 

اجلابرية الثانوية – �سناعي

�سهلة،  جاءت  المتحانات  ان  ح�سن  يرى 

البرتول،  هند�سة  تخ�س�ص  بدرا�سة  ويرغب 

ويهدي تفوقه اىل والديه وا�سدقائه وجميع 

من �سانده وادارة مدر�سته.

عائ�سة جا�سم اخلياط

مدينة عي�سى الثانوية ـ علمي

يف  متفاوتة  الإمتحانات  اأن  عائ�سة  ترى 

لإمتحان  املخ�س�ص  الوقت  وكان  معظمها، 

يف  عائ�سة  وترغب  كاف،  غري  الريا�سيات 

اإىل  تفوقها  وتهدي  الأ�سنان،  طب  درا�سة 

الوالدين والأهل والأ�سدقاء وجميع املعلمات 

واإىل الوطن الغايل. 

�سو�سن عبداهلل اأمر اهلل 

�سار الثانوية ـ علمي

�سهلة  كانت  الإمتحانات  اأن  �سو�سن  ترى 

الوقت  كان  الذي  الريا�سيات  امتحان  عدا 

املخ�س�ص له �سيقا، وترغب �سو�سن بدرا�سة 

تفوقها  وتهدي  الكيمائية،  الهند�سة  اأو  الطب 

وجميع  والأ�سدقاء  والأهل  الوالدين  اإىل 

املعلمات. 

مها فواز عبدالعزيز ال�سماك

�سار الثانوية للبنات ـ علمي

ترى مها ان الإمتحانات كانت �سهلة ماعدا امتحان 

وبالتايل  الوقت  ب�سيق  ات�سم  الذي  الريا�سيات 

الطب  درا�سة  يف  وترغب  معدلها،  انخفا�ص 

والأهل  الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي  الب�سري، 

انها  املعلمات. وقالت  والأ�سدقاء وجميع 

ت�سري على خطى والدها الذي كان متفوقا 

لوحة  يف  وطالبا  الثانوية  املرحلة  يف 

ال�سرف.

علي حممد كاظم املن�سور

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني – علمي 

اأهدى علي تفوقه اىل والده املرحوم ووالدته وا�سرته، ويرغب 

علي بدرا�سة تخ�س�ص طب ال�سنان خارج البحرين.

وراأى علي اأن جدول المتحانات كان م�سغوطاً 

امتحان  للوقت خا�سة يف  ومل يكن هناك مت�سع 

مادة الريا�سيات.

نزار ح�سن جعفر 

الدراز العدادية للبنني 

متو�سطة،  جاءت  المتحانات  ان  نزار  يرى 

باملجال  التخ�س�ص  يف  درا�سته  باكمال  ويرغب 

واهله  والديه  اىل  تفوقه  ويهدي  العلمي، 

ومدر�سيه.

اأبرار م�سطفى فقيهي 

املحرق الثانوية- علمي

وال�سديقات  الأهل  اإىل  تفوقها  اأبرار  تهدي 

واملعلمات، وترغب يف درا�سة الطب، ترى ان 

الإمتحانات كانت متفاوتة.
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96.6 [ رمي في�صل عليوي  

90.9 [ زهر�ء عبا�س �أحمد �صعف  

91.7 [ هدى زكريا �إبر�هيم  

 92.1 [ فاطمة �صيدعبا�س �صيد باقر  

91.3 [ زهر�ء كامل مريز�  

92.8 [ �صحى �صيد ها�صم �ملو�صوي  

ات�سم امتحان الريا�سيات بال�سعوبة ف�سال 

عن �سيق الوقت للمراجعة، ونهدي تفوقنا اإىل 

الوالدين والأهل وال�سديقات والوطن.

حمد علي اآل بور�سيد 

الهداية اخلليفية للبنني ـ علمي

والأ�سدقاء  الوالدين  اإىل  تفوقه  حمد  يهدي 

ومدير املدر�سة، ويرغب يف درا�سة الهند�سة، 

اأن  اإل  اأن الإمتحانات جاءت متفاوتة،  ويرى 

مادة الريا�سيات ات�سمت بال�سعوبة. 

ندى حرز عبدالعزيز

�سار الثانوية للبنات ـ علمي

م�ستوى  يف  جاءت  الإمتحانات  اأن  ندى  ترى 

الطالب جميعا، فيما عدا امتحان الريا�سيات 

امل�ستوى،  وفوق  بال�سعوبة  متيز  الذي 

الب�سري،  الطب  درا�سة  يف  ندى  وترغب 

وتهدي تفوقها اإىل الوالدين والأهل والأ�سدقاء 

اأمينة علي ح�سن غريب

�سرتة الثانوية للبنات ـ علمي

بال�سهولة،  المتحانات متيزت  ان  اأمينة  قالت 

الريا�سيات وذلك ل�سيق الوقت،  اإمتحان  ما عدا 

تفوقها  ال�سيدلة، وتهدي  درا�سة  وترغب يف 

اإىل الوالدين، والأهل والأ�سدقاء. 

اآلء جميل احلداد 

النور الثانوية للبنات  ـ علمي 

تهدي اآلء تفوقها اإىل والديها واأخواتها والأهل 

وال�سديقات، وترغب يف درا�سة الطب، وقالت اإن 

مادة  وات�سمت  متفاوتة  جاءت  الإمتحانات 

الريا�سيات بال�سعوبة. 

�ساجدة ح�سني جا�سم ال�سكران

املحرق الثانوية للبنات ـ جتاري

ترى �ساجدة اأن الإمتحانات جاءت متفاوتة بني 

الإمتحانات  جدول  اأن  اإل  وال�سهولة،  ال�سعوبة 

الطب  درا�سة  يف  وترغب  م�سغوطا،  كان 

الب�سري، وتهدي تفوقها اإىل الوالدين والأهل 

اإىل  ووقفوا  �ساندوها  الذين  والأ�سدقاء 

جانبها ولولهم ملا و�سلت اإىل التفوق.

�سباح ح�سن �سلمان

�سرتة الثانوية للبنات ـ اأدبي

وعائلتها  اأمها  اإىل  تفوقها  �سباح  تهدي 

اأن  متمنية  اهلل،  رحمه  الغايل  والدها  وروح 

اأن  �سباح  وترى  الإجنليزية،  اللغة  تدر�ص 

يف  وكانت  بال�سهولة  متيزت  الإمتحانات 

م�ستوى الطلبة.

اأمينة م�سطفى حممد 

زنوبيا الإعدادية للبنات

تهدي اأمينة تفوقها للوالدين والأهل والأ�سدقاء 

التخ�س�ص  درا�سة  يف  وترغب  معلماتها،  واإىل 

ملواد  ميولها  مع  يتنا�سب  الذي  العلمي 

كانت  الإمتحانات  اأن  وترى  الريا�سيات، 

�سهلة ماعدا امتحان اللغة الإجنليزية. 

% 93

مروة عبداهلل الدو�سري 

اميمة بنت النعمان – علمي 

يف  الطب  او  الهند�سة  بدرا�سة  مروة  ترغب 

والديها  اىل  تفوقها  وتهدي  اجلامعية،  املرحلة 

يف  ب�سمة  ترك  من  وكل  ومدر�ساتها  واهلها 

حياتها والوطن العزيز.
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ح�سني اإبراهيم العلي 

مدينة حمد الثانوية للبنني – علمي 

يرى ح�سني ان المتحانات متفاوتة واجلدول 

الهند�سة  بدرا�سة  ويرغب  �سيقا،  كان 

�سانده  من  لكل  تفوقه  ويهدي  املعمارية، 

ووقف معه يف م�سريته الدرا�سية وخ�سو�سا 

الوالدين.

علي نبيل علي النا�سر

الهداية اخلليفية- علمي

العزيزين  الوالدين  اإىل  تفوقه  علي  يهدي 

والهيئة الإدارية والتعليمية باملدر�سة وجميع 

الأهل والأ�سدقاء، ويرغب يف درا�سة الطب اأو 

متفاوتة يف  الإمتحانات  اأن  ويرى  الهند�سة، 

الريا�سيات جاء يف  امتحان  اأن  اإل  امل�ستوى 

غاية ال�سعوبة. 

عائ�سة جمال املهيزع

اأميمة بنت النعمان – علمي

من  كل  اإىل  وجناحها  تفوقها  عائ�سة  تهدي 

الدرا�سي على مدى 12  �ساندها طوال م�سوارها 

اأمي واأبي وجدتي، وترغب  عاما، وبالإخ�ص 

عائ�سة يف درا�سة الطب، وترى اأن  امتحانات 

اأما امتحانات  التخ�س�ص ات�سمت بال�سعوبة 

املواد امل�سرتكة جاءت �سهلة.

ح�سن علي من�سور 

الدراز العدادية للبنني 

�سهلة  كانت  المتحانات  ان  ح�سن  يرى 

العلمي  امل�سار  بتخ�س�ص  وينوي  ومتوقعة 

الوطن والهل وال�سدقاء  ويهدي تفوقه اىل 

وخ�سو�سا الوالدين العزيزين. 

هيا احمد املعيلي 

احلد الثانوية للبنات – جتاري 

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  هيا  ترى 

اأو  املالية  العلوم  تخ�س�ص  بدرا�سة  وترغب 

املحا�سبة، وتهدي تفوقها اىل والديها وجدتها 

ومعلمتها �سيماء ال�سيخ.

لطيفة �ساهني الدو�سري 

مدينة حمد الثانوية للبنات – علمي 

واهلها  والديها  اىل  تفوقها  لطيفة  تهدي 

عقيل  منريه  زميلتها  وخ�سو�ساً  و�سديقاتها 

ال�سيد التي �ساهمت يف تفوقها واختها اميان 

جاءت  المتحانات  ان  وترى  الدو�سري. 

�سعباً  الريا�سيات  امتحان  وجاء  متفاوتة، 

ومل يكن الوقت كافياً، وترغب لطيفة بدرا�سة 

الطب اأو الهند�سة.

كوثر حممد جواد ابراهيم 

�سار الثانوية للبنات – علمي 

ولكن  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  كوثر  ترى 

الريا�سيات  مثل  �سعبة  كانت  املواد  بع�ص 

ل�سيق الوقت، وترغب بدرا�سة الطب، وتهدي 

تفوقها اىل الوالدة التي كانت لول دعاءها مل 

الهل  اليه، واىل جميع  ما و�سلت  اىل  ت�سل 

واملعلمات. 

مبارك احمد ح�سن 

مدينة عي�سى الثانوية – جتاري

�سهلة،  جاءت  المتحانات  ان  مبارك  يرى 

م�سرفية  اعمال  تخ�س�ص  درا�سة  يف  ويرغب 

ومالية يف املرحلة اجلامعية، ويهدي تفوقه 

اىل والديه واهله ومدر�سيه.

اآية �سيد جميل العبار 

حليمة ال�سعدية العدادية للبنات 

وجميع  واهلها  والديها  اىل  تفوقها  اآية  تهدي 

معلماتها، وترغب بالتخ�س�ص يف املجال التجاري 

جاءت  المتحانات  ان  وترى  الثانوية.  باملرحلة 

�سهلة، لكن الوقت مل يكن كافياً.
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�سارة ح�سن خريي

الرفاع الغربي - جتاري

وترغب  متفاوتة،  الإمتحانات  اأن  �سارة  ترى 

طريان،  هند�سة  اأو  بنكية  اأعمال  درا�سة  يف 

اأجماد  الأهل ول�سديقاتها  اإىل  تفوقها  وتهدي 

و�سيخة وجميع طالبات 6 وجد 17-16.

عبدالرحمن اإبراهيم ال�سباغ

البحرين املهنية- جتاري

والعائلة  الوالدة  اإىل  تفوقه  يهدي عبدالرحمن 

املرئي،  الت�سميم  درا�سة  يف  يرغب  واملدر�سني، 

مادة  ان  اإل  متفاوتة  الإمتحانات  اأن  ويرى 

الريا�سيات تتميز بال�سعوبة. 

فاطمة اأحمد حممود حبيب

النور الثانوية للبنات – علمي 

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  فاطمة  ترى 

�سعباً،  الريا�سيات  مادة  امتحان  جاء  حني  يف 

وتهدي  الطب،  تخ�س�ص  بدرا�سة  وترغب 

والديها واهلها وخالتها وجميع  اىل  تفوقها 

�سديقاتها، وخ�ست بالذكر �سديقتها حوراء 

�سكيب.

مازه �سند احلماد 

زنوبيا العدادية للبنات 

ترى مازة ان المتحانات كانت متفاوتة 

غري  وعلى  �سعبة  جاءت  والريا�سيات 

العلمي،  امل�سار  بتخ�س�ص  وترغب  املتوقع، 

لدورهم  والهل  الوالدين  اىل  تفوقها  وتهدي 

وم�ساندتهم يف التفوق وجميع املعلمات. 

م�ساعل علي الها�سمي 

غازي الق�سيبي الثانوية للبنات – جتاري

واىل  واهلها  والديها  اىل  تفوقها  م�ساعل  تهدي 

جاءت  المتحانات  ان  وترى  الغايل،  الوطن 

متفاوتة بني ال�سعوبة وال�سهولة، فيما ات�سم 

امتحان مادة الريا�سيات بال�سعوبة، وترغب 

بدرا�سة تخ�س�ص تقنية املعلومات.

را�سد حممد احلدي

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني – علمي 

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  را�سد  يرى 

والريا�سيات  العربية  اللغة  مادة  وجاءت 

�سعبتني، ويرغب بدرا�سة تخ�س�ص الهند�سة 

وخ�ص  اهله  اىل  تفوقه  ويهدي  الكيميائية، 

اروى  واخته  يو�سف  واخيه  والديه  بالذكر 

وجميع ا�سدقائه.

جنة املاأوى حممد جواد

الدراز الإعدادية للبنات

ترى جنة املاأوى اأن الإمتحانات متفاوتة ماعدا 

بال�سعوبة،  ات�سم  الذي  الجتماعيات  امتحان 

وتهدي  التجاري،  تخ�س�ص  بدرا�سة  وترغب 

ترعرعت  من  وكل  املرحومة  جلدتها  تفوقها 

اأجمل  معهم  تقا�سمت  من  وكل  يديه،  على 

حلظات حياتي يف زوايا مدر�ستي اإىل جميع 

من ع�ست معهم ذكرى �سعيدة.

اأ�سماء يو�سف الزياين 

ال�ستقالل الثانوية ـ جتاري

وجميع  الوالدين  اإىل  تفوقها  اأ�سماء  تهدي 

بركات،  زينب  معلمتيها  وبالأخ�ص  الأهل، 

وترغب  ال�سديقات،  وجميع  علي  ورا�سية 

الإمتحانات  اأن  وترى  املحا�سبة،  درا�سة  يف 

ات�سمت  الريا�سيات  ومادة  متفاوتة  جاءت 

بال�سعوبة. 

مي علي الها�سمي

مدينة حمد العدادية للبنات 

ترى مي ان المتحانات جاءت �سهلة، يف حني 

وترغب  �سعباً،  الريا�سيات  مادة  امتحان  جاء 

اىل  تفوقها  وتهدي  التجاري،  امل�سار  بدخول 

والديها ومعلماتها واختها م�ساعل.
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% 92.7% 94

% 90.91% 98

% 90.7

% 97.11

% 91.2

انفال اإ�سماعيل غلوم 

مدينة عي�سى الثانوية للبنات – علمي 

عدا  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  انفال  ترى 

تخ�س�ص  بدرا�سة  وترغب  الريا�سيات  امتحان 

والهل  والديها  اىل  تفوقها  وتهدي  التغذية 

وجميع املدر�سات.

مرام مريزا العكري 

خولة الثانوية للبنات – علمي 

متفاوتة  كانت  المتحانات  ان  مرام  ترى 

الريا�سيات  كمادة  المتحانات  بع�ص  وجاءت 

�سعبة، وترغب بدرا�سة طب ب�سري، وتهدي 

والدها  املرحوم  روح  واىل  امها  اىل  تفوقها 

واخواتها منار ومالك والهل. 

اآ يات علي ابراهيم 

ال�ستقالل الثانوية للبنات - جتاري

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  ايات  ترى 

و�سيق الوقت من اهم ال�سعوبات التي واجهتها يف 

وتهدي  املحا�سبة،  بدرا�سة  وترغب  الدرا�سة 

وبالخ�ص  وال�سديقات  العائلة  اىل  تفوقها 

�سديقتها فاطمة الرتابي. 

جنان عبداهلل خمي�س

جدحف�س الثانوية للبنات – علمي

واأخواتها  الوالدين  اإىل  تفوقها  جنان  تهدي 

والأهل وال�سديقات، وترغب يف درا�سة الهند�سة، 

وترى اأن  المتحانات كانت متفاوتة.

�سارة �سامل حمبوب 

ام كلثوم العدادية للبنات 

عدا  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  �سارة  ترى 

بتخ�س�ص  وترغب  طويال،  كان  العلوم  امتحان 

امل�سار التجاري، وتهدي تفوقها اىل الوالدين 

والهل وال�سدقاء.

اآلء �سلمان جناحي 

احلد العدادية للبنات 

ويف  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  الء  ترى 

وتهدي  العلمي،  امل�سار  بدرا�سة  وترغب  املتوقع 

ال�سدقاء  وجميع  والهل  للوالدين  تفوقها 

وجميع املعلمات.

نور عبداحل�سني رم�سان 

العهد الزاهر الثانوية للبنات – علمي 

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  نور  ترى 

بدرا�سة  وترغب  م�سغوطاً،  كان  واجلدول 

وتهدي  املعمارية،  الهند�سة  تخ�س�ص 

تفوقها اىل والديها واختيها �سريين وفاطمة 

ومعلماتها  اهلها  وجميع  وفاء  و�سديقتها 

وخ�ست بالذكر ال�ستاذة انت�سار عبا�ص.

خليفة را�سد اليا�سني 

طارق بن زياد العدادية 

متفاوتة  جاءت  المتحانات  ان  خليفة  يرى 

ال�سعوبة.  بالغ  الجنليزية  اللغة  امتحان  وكان 

ويهدي  العلمي،  امل�سار  بتخ�س�ص  ويرغب 

تفوقهي اىل الوالدين ومدير املدر�سة.

جا�سم احمد جا�سم البوعينني 

الرفاع العدادية للبنني

متفاوتة،  كانت  المتحانات  ان  جا�سم  يرى 

والوقت  طويال  كان  الجتماعية  املواد  وامتحان 

مل يكن كافياً ، ويرغب بدرا�سة امل�سار العلمي 

يف املرحلة الثانوية، ويهدي تفوقه للوالدين 

والهل وال�سدقاء.
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فاطمة ع�سام �سنقور 

حليمة ال�سعدية العدادية للبنات

متفاوتة،  جاءت  المتحانات  ان  فاطمة  ترى 

وترغب بدخول امل�سار العلمي، وتهدي تفوقها اىل 

والديها.

زينب في�سل العويناتي 

مدينة حمد الثانوية للبنات – علمي 

متو�سطة  كانت  المتحانات  ان  زينب  ترى 

وترغب  بال�سعوبة،  الريا�سيات  مادة  وات�سمت 

بدرا�سة الكيمياء، وتهدي تفوقها اىل الوالدين 

والهل وال�سدقاء وجميع املعلمات. 

فاطمة اأحمد ال�سهل

احلد الثانوية- علمي

ال�سيء ولكن  ال�سورة مزدوجة بع�ص  تبدو  فاطمة »رمبا  قالت 

كل �سخ�ص منهم كانت له ب�سمة يف حياتي بخا�سة وبالأخ�ص تلك 

اجلميلة التي تتو�سطها »اأمي«، وراء كل جناح اأ�سنعه انِت كل 

ابت�سامة اأنِت، ووراء كل ماهو عظيم اأنِت.. �سكرا لكم جميعا«. 

نور �سلمان جناحي 

ال�ستقالل الثانوية للبنات – جتاري 

املتوقع،  ويف  �سهلة  المتحانات  ان  نور  ترى 

تفوقها  وتهدي  املدنية  الهند�سة  بدرا�سة  وترغب 

اىل الوالدين والهل وجميع املعلمات.

هاجر عبداهلل املانع 

احلد الثانوية للبنات- علمي

قالت هاجر اإن تفوقها »ف�سل وتوفيق من اهلل تعاىل، 

ومن ثم لتعب اأمي واأبي وجهودي، ودعم املدر�سات 

الفا�سالت« وتهدي تفوقها اإىل الوالدين العزيزين. 

امتحان  يف  �سعوبة  واجهت  اأنها  واعتربت 

�سعيدة  هلل  واحلمد  ولكنها  الريا�سيات  مادة 

باملعدل الذي اأحرزته على الرغم من اأمنياتي 

بالأف�سل، وترغب هاجر يف درا�سة الهند�سة. 

مرمي بدر حمدان 

ال�ستقالل الثانوية- علمي

ماعدا  �سهلة،  كانت  المتحانات  اأن  مرمي  ترى 

بال�سعوبة،  ات�سم  الذي  الريا�سيات  امتحان 

تفوقها  وتهدي  الطب،  درا�سة  يف  وترغب 

الأهل  وجلميع  را�سد  وعمها  لوالديها 

وال�سديقات. 

يف  احلقوق  تخ�س�ص  بدرا�سة  را�سد  يرغب 

المتحانات  ان  ويرى  اجلامعية،  املرحلة 

والديه  اىل  تفوقه  ويهدي  متو�سطة،  جاءت 

وجميع اهله واىل القيادة الر�سيدة.

نوره النفيعي 

العهد الزاهر الثانوية – علمي 

يف  �سهلة  جاءت  المتحانات  ان  نوره  ترى 

الريا�سيات  امتحان  عدا  ما  كان معظمها،  الذي 

وكانت  يكفي  ول  الوقت �سيقاً  فيه 

وترغب  مت�سعبة،  ا�سئلته 

الهند�سة  تخ�س�ص  بدرا�سة 

تفوقها  وتهدي  املعمارية، 

زميالتها  وجميع  والديها  اىل 

و�سديقاتها ومعلماتها.

غدير علي ر�سي ال�سائغ 

�سرتة العدادية للبنات 

ويف  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  غدير  ترى 

امل�سار  بتخ�س�ص  وترغب  اجلميع  متناول 

والهل  للوالدين  تفوقها  وتهدي  العلمي، 

وجميع ال�سدقاء.

را�سد جنيب اجلودر

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني – علمي
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علي ح�سني الق�ساب 

عبدالرحمن النا�سر  الإعدادية 

كانت بع�ص المتحانات �سعبة ومنها مادة 

الجتماعيات والعلوم ، واهدي تفوقي اىل 

الوالدين وجميع الهل واملعلمني يف مدر�سة 

عبد الرحمن النا�سر.

لحقق  ال�سناعي  بامل�سار  و�سلتحق 

طموحي واخدم بلدي الغايل.

اأمينة مهدي ماجد

الوفاء الثانوية للبنات- علمي 

مادة  كانت  حني  يف  عام  ب�سكل  جيدة  المتحانات  جاءت 

جميع الريا�سيات بحاجة اىل مزيد من الوقت لالجابة على 

ال�سئلة.

اهدي تفوقي اىل امي وابي وافراد عائلتي 

املاجد والع�سب وجميع املعلمات يف مدر�سة 

ال�سرييف،  وهدى  �سعاد  وخ�سو�سا  الوفاء 

وانوي درا�سة ال�سعة م�ستقبال.

وديعة ال�سيد عدنان �سعيد عبداهلل

ال�سناب�س الإعدادية للبنات 
 

ال  �سهلة  كانت  المتحانات  ان  وديعة  تعتقد 

ان امتحان الريا�سيات كان بحاجة اىل مزيد من 

الوقت لدرا�سته .

الكرمية  عائلتها  اىل  تفوقها  وتهدي 

وتنوي اللتحاق بالق�سم التجاري.

فاطمة مبارك بوغمار

احلد الثانوية للبنات

اهدي تفوقي لعلى كلمة نطقها قلبي وال�سم�ص 

التي انارت دربي “امي” واىل من ارى جمال الكون 

“ابي”  مقابل  دون  واعطى  البا�سم  ثغره  يف 

واىل جميع من احاطني بحبه واهتمامه.

ولء عبدالهادي اأحمد البقايل

ال�سناب�س الإعدادية للبنات- اإعدادي

تقدمت  ملا  لولهما  اللذين  الوالدين  اإىل  تفوقها  ولء  تهدي 

من  �ساندها  من  وكل  ولأخواتها  التميز،  درب  يف  بخطواتها 

املدر�سات، وترغب يف درا�سة تخ�س�ص العلمي. 

وترى ولء اأن الإمتحانات كانت يف امل�ستوى 

ات�سم  الذي  الإجنليزية  اللغة  اإمتحان  ماعدا 

بال�سعوبة. 

عائ�سة عبدالرحمن املري 

الرفاع ال�سرقي الإعدادية للبنات

ال  �سهلة،  كانت  المتحانات  ان  عائ�سة  تعتقد 

ان مادتي الفرن�سي والريا�سيات كانت ال�سعب 

بني املواد.

للو�سول  �ساندوها  الذين  اهلها  وت�سكر 

بامل�سار  اللتحاق  وتنوي   ، مبتغاها  اىل 

التجاري.

عائ�سة عبداللطيف املقهوي

املحرق الثانوية للبنات - علمي

عدا  والروتينية  باملكررة  ا�سبه  ال�سئلة  ان  عائ�سة  تقول 

امتحان اللغة العربية الذي كانت ا�سئلته �سعبة بع�ص ال�سئ.

وتتمنى درا�سة الطب لتحقق حلمها وت�سبح طبيبة يف ق�سم 

الطوارئ ، وتهدي تفوقها اىل وطنها احلبيب الذي 

احت�سنها باأر�سه و�سمائه واىل افراد عائلتها 

التي غدت فيها جنمة براقة ، كما تهدي تفوقها 

اىل معلماتها وبالخ�ص معلمة العلوم الالتي 

ورعني  والجتهاد  اجلد  روحها  يف  اوقدن 

طموحها بالهتمام والعطاء.

احمد جا�سم بوعلي 

الأمام الغزايل الإعدادية

اعتقد ان المتحانات كانت �سهلة ماعدا مادتي 

الجتماعيات والللغة العربية التي احتوت على 

بع�ص ال�سعوبات .

اهدي تفوقي اىل الوالدين و روح اجلدة 

درا�سة  وانوي   ، وال�سدقاء  والهل  الغالية 

امل�سار العلمي.

فاطمه ح�سني مهنا 

اأم كلثوم – اإعدادي

والأهل  الوالدين  اإىل  وجناحها  تفوقها  تهدي 

فاطمة  وترغب  وال�سديقات،  واملعلمات 

اأن  وترى  العلمي،  تخ�س�ص  درا�سة  يف 

المتحانات كانت متفاوتة. 
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% 99 % 98.2
بال�شكر  ونتقدم  التفوق  هذا  على  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  نحمد 

العزيزات وكل  العزيزين واخواننا ومعلماتنا  لوالدينا  اجلزيل 

“�شمرية  وخا�شة  املرحلة  لهذه  و�شولنا  يف  �شاهم  من 

احمد بن دينة” على ت�شجيعها الدائم لنا او اختي.

�شعوبة  اي  نور  جتد  مل   

انها  موؤكدة  االمتحانات  يف 

درا�شة  وتنوي   ، للغاية  �شهلة 

تخ�ش�ص املحا�شبة.

اىل  جناحها  وتهدي 

امها  واىل  والدها  املرحوم 

تفوقها  يف  �شاهم  من  كل  واىل 

غادة  اال�شتاذة  وباالخ�ص   ،

كوثر  واال�شتاذة  احلجريي 

احلرز ، متمنية احل�شول على 

بعثة ال�شرتاليا.

% 97.6 % 93.36

ماعدا  امل�شتوى  متفاوتة  كانت  االمتحانات  ان  مروة  تقول 

بني  الفرتات  ان  اىل  ي�شري  انه  كما   ،  366 ري�ص  امتحان 

االمتحانات كانت م�شغوطة ، متمنية درا�شة الطب م�شتقبال.

وتهدي تفوقها اىل والدها احلبيب وامها الغالية واىل جميع 

علي  بن  حمد  العزيز  العم  بال�شكر  وتخ�ص  واالهل  ال�شديقات 

الكعبي والعم الغايل د.عبد الرحمن ال�شيد.

االمتحانات  ان  فاطمة  تعتقد  عام  ب�شكل   

التخ�ش�ص  درا�شة  وتنوي   ، امل�شتوى  جيدة 

العلمي يف املرحلة الثانوية .

وتهدي تفوقها اىل والدها ووالدتها واخوتها 

وجميع افراد ا�شرتها ومعلماتها الالتي �شاندنها 

للو�شول اىل التفوق.

حوراء علي حممد عبداهللجنان علي ابراهيم علي جنات علي حبيب ابراهيم بيان عبا�س عبداهلل مكي بتول ال�سيد ها�سم جمعة ف�سلوالء فا�سل جمعة ح�سنامل عبدالر�سول مهدي امال وائل ح�سن الرببري ابتهال �سلمان مكي علي 

فاطمة ابراهيم خليفة كاظم �سفاء عبدالواحد حبيب جا�سم�سهام حمود عوين علي العلي �سراء فا�سل عبا�س �سكراهلل �سارة ال�سيد علي جواد �سادق زينب نا�سر ابراهيم نا�سر زينب في�سل عبداهلل العويناتيزينب عادل م�سطفئ عبداهلل زينب ح�سني �سلمان العويناتي

زينب ح�سن رم�سان عو�س زينب جا�سم ح�سني حممد زهرة مو�سى جعفر ح�سني زهرة كاظم حممد كاظم زهراء يو�سف ابراهيم الوادي زهراء عبدالنبي �سلمان العويناتي زهراء خليل ابراهيم ال�ساخوري دعاء عزيز عبداهلل خمي�س دعاء عبدالرزاق عاي�س احلو�سني 

موزة عبدالنا�سر ح�سن ابراهيممنرية وليد حممد احمد �ساهني منرية عقيل احمد �سالحمنرية احمد يو�سف عبدالرحمن منى حممد عبداهلل عبداهلل مرمي حممد جعفر عبدالنبي مرمي عبداهلل حممود ال حممود 

مرمي عبدالر�سا جمعة حبيب مروة حممد علي حبيب مرده جا�سم احمد عبداللةلطيفة عبدالرزاق حممد �سريفلطيفة �ساهني �سالح حممد فاطمة علي ح�سن علي فاطمة عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم فاطمة خالد عبدالنبي جعفر فاطمة ابراهيم خليفة كاظم 

لوحة �سرف مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات

نور علي اأحمد التيتون 

احلورة الثانوية- جتاري

مروة جا�سم بوعلي 

مدينة حمد الثانوية للبنات- علمي

فاطمة يا�سر �ساحي

قرطبة الإعدادية

[ �صائمة حممد طاهر     94.4%     [ �صابرين حممد طاهر     94 %

 نور عبد احل�سني احمد 

قرطبة العدادية للبنات 

ترى نور ان االمتحانات كانت �شهلة 

التي كانت غري  االجتماعيات  مادة  ماعدا 

مبا�شرة.

وتهدي تفوقها اىل الوالدين 

لها  تدعو  التي  جدتها  واىل 

الالتي  ومعلماتها  دائما 

خا�ص  واهداء  �شاندنهن 

احمد  في�شل  اال�شتاذ  اىل 

�شلمان.
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اأمينة عبداهلل خليفة الدو�سرياأميمة عبدالرحمن العبا�سياأمل را�سد حيات علياأ�سماء عبداهلل اأحمد الفحلاأريج هارون جربيل الرفوعاأروى فوؤاد يو�سف العاثماآية مدين عثمان اأحمداآمنة ح�سن علي الدو�سري اآالء اإبراهيم علي خليل

غيداء �سليمان حممد احل�سن �سليمانعهود مثنى علي املاطريعائ�سة خالد نا�سر املحي�سن�سفية حممد يو�سف العي�سى�سهناز عمار ريا�س مطر�سمية اأحمد حممد االأحمدي�سعاد جا�سم حممد املحميد�سجى عبدالروؤوف قاروين�سارة م�سلح حمد الثنيان

جنان �سالح اأحمد جناحيتوجان هادي بياع النويقةتقى نزار نزار العاينت�سنيم عبداهلل خليفة دوميبدور حممد با�سم عفونهال�سيخة �سارة مبارك عبداهلل اآل خليفةالرمي�ساء ال�سر حاج ال�سهيبانافنان با�سم حممد العزاماإ�سراق حممد عبدالفتاح عي�سى

لطيفة �سامي اإبراهيم الدو�سريكوثر حممود عبداهلل حاجيهقطر الندى م�سر نزار العاينفاطمة زعال رم�سان الرزجفاطمة خالد علي الذواديفاطمة جمال حممد القرعانفاطمة الزهراء دري�س بونعا�سفاطمة اإبراهيم جا�سم الري�سغيداء حممد طلعت حممد

اجالل �سعد علي م�سرح و�سحة اإبراهيم عي�سى الكعبي وداد ح�سني م�سعد الب�سارةهند عبداهلل اإبراهيم حمادههدى عبدداي�س االأ�سمرنيلة اأحمد طار�س الدو�سرينورة علي �سقر النعيمينورة ح�سن اأحمد ح�سننور علي م�سرف كريدي

�سارة حممد حمود العمريي اخلالدي�سارة عبدالرحمن م�سطفى الكوهجي�سارة خمي�س عبداهلل العمريي�سارة خالد املال حمدانرمي حممود علي الغولرمي قريب اهلل ال�سريف اإدري�سروان ع�سام الدين عبدالعال خالدرهام اإ�سماعيل حممد عبيداتدانية فرا�س علي عبابنه

نعيمة عبداحلكيم عبداهلل بهزادناهد مرزوق عمر ال�سديفاتمنة اهلل من�سور ال�سيد اأبوجميلةمرمي حممد اأحمد احلمدانمرمي �سيف �سعد الدو�سريمروة ح�سني حممد اأمنيمروة ح�سن �سالح ال�سبيعيمرح عي�سى عواد املجايللولوة �سالح حمد الع�سمي

جنات حبيب عبداهلل النطعي جمانة اأحمد الكوهجي اإينا�س وائل و�سفي احلاج دروي�س اإميان حممد علي العمري اأنفال ا�سماعيل حممد غلوم اأمرية جواد يو�سف ابراهيم اأمل ح�سن مثنى من�سر اأماين قايد مانع عمقة اأزهار عثمان �سالح النقيب 

لوحة �سرف مدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات

لوحة �سرف مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنات
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حوراء يون�سحوارء حممد عبدالنبيحوارء عبداحل�سنبدرية عبداهللاأميان عي�سى مكيالهام �سيد مو�سىازهار يو�سفاحالم حمموداأ�سماء عبيد الطار�س 

فاطمة ح�سن يو�سفعبري اأحمدطاهرة عزيززينب مريزازينب حممد �سياءزينب ر�سيزينب ح�سن عبا�سزينب اأحمد حممدزهرة يعقوب

مرمي عبداهللمرمي ا�سماعيلليلى حممد حمزةليلى علي جعفر كوثر باقرفاطمة عبدالر�سا الن�سابةفاطمة عبدالنبيفاطمة عبدالر�سافاطمة �سلمان

نوره عي�سى النفيعينوره مباركنور عبداحل�سنيموزه يو�سفمها حممدمنى حامتمع�سومة اإبراهيممرمي حممد �سوارمرمي عي�سى التيتون

والء هاينوديعة ح�سني مدنهدري ح�سن

زهراء عبداالأمري عبداهلل املاحوزي زهراء ح�سن اأحمد بحر رنيم وائل عبدالرزاق معتوق رقية عبا�س عبدالكرمي رانيا خالد عايد ال�سردي دعاء عبدالرزاق عبداهلل مدن دعاء طاهر حممد ال�سائغ خديجة جعفر علي احلايكي حوراء حممد جعفر العريبي 

غدير جعفر حممد اآل طوق غادة علي حممود اآل رحمة عائ�سة جا�سم حممد اخلياط �سفاء حم�سن ابراهيم مطر �سريين فوزي اجلندي    �سارة عبداملجيد ح�سني عي�سى �سارة حبيب علي احلويجي زينب عقيل اأحمد مرهون زهرة اأحمد حممد غلوم 

منار اأحمد اإبراهيم بوح�سني مرمي حممد عبداهلل الهرمي مرمي عبداحل�سني عبداهلل حبيل مرمي عبدالر�سا عبدالكرمي كرميي مروة مو�سى مراد �سديق مروة عبدالرحمن علي جناحي فاطمة عبا�س لطف اهلل فاطمة اأحمد �سالح احلواج فاطمة اأبو بكر ال�سديق ملك 

وفاء حم�سن ابراهيم مطر وديعة ال�سيد علي �سعيد هدى جعفر حممد العليوات نورة عادل علي الذوادي نادين حممد حممود عجاوي منرية بدر خالد بوعركي 

لوحة �سرف مدر�سة العهد الزاهر الثانوية للبنات
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% 95.5% 90

% 92.1% 92.7

% 95.8% 95.3

% 97.70

% 92.6

% 97.1

عبدالعزيز خالد احلاكور 

طارق بن زياد الإعدادية للبنني

المتحانات جاءت �سعبة  ان  يرى عبدالعزيز 

كل  ت�سبق  التي  والفرتات  تركيز  اىل  وحتتاج 

تخ�س�ص  يف  ويرغب  جدا،  ق�سرية  امتحان 

امل�سار العلمي ، و يهدي تفوقه اىل الوالدين 

والهل جميعا. 

�سارة يو�سف اآل بن علي 

املحرق الثانوية للبنات- علمي

التي حتتاج  الريا�سيات  امتحان  المتحانات كانت �سهلة ماعدا 

اىل وقت اكرث للمراجعة ولداء المتحان.

اىل  الب�سري، واهدي جناحي  الطب  درا�سة  انوي 

الوطن واىل والدي وجدي وجدتي وخوايل وخالتي 

و�سديقاتي.

اخدم  ناجحة  طبيبة  اكون  ان  امتنى 

الوطن واملواطنني واكون م�سدر فخر للوالدين 

على  �سجعني  من  جميع  وا�سكر  و�سديقاتي 

الدرا�سة والتفوق من الهل وال�سديقات.

نوف وليد بوجريي 

غازي الق�سيبي- جتاري

ولكن  امل�ستوى  متو�سطة  المتحانات  كانت 

وامتنى  بال�سعوبة،  ات�سمت  الريا�سيات  مادة 

درا�سة البنوك املالية.

اهدي تفوقي اىل امي وابي واختي �سوق 

واخي خالد.

منة اهلل �سيد علي ح�سني م�سعود

ال�ستقالل الثانوية للبنات- علمي

مادة  ماعدا  متو�سطة  كانت  المتحانات 

الريا�سيات التي كانت �سعبة، واهدي تفوقي اىل 

امي وابي واخي د.عالء واختي د.مي والهيئة 

الدارية والتعليمية باملدر�سة.

وافكر بدرا�سة ال�سحافة م�ستقبال.

زينب مو�سى ح�سن علي مو�سى 

جدحف�س الثانوية للبنات - علمي

ت�سري زينب اىل انها واجهت �سعوبة يف ا�سئلة 

بع�ص المتحانات، كما تقول ان الوقت املخ�س�ص 

لالجابة على ال�سئلة كان �سيقا نوعا ما.

تفوقها  ، مهدية  الهند�سة  وتنوي درا�سة 

اىل امها وابيها.

جعفر فائق اأك�سيل

مدر�سة التعاون الثانوية - علمي

يتمنى جعفر درا�سة علوم الكمبيوتر يف 

بلده  خدمة  يف  لي�ساهم  اجلامعية  املرحلة 

احلبيب.

اإبراهيم خليل الزري 

عثمان بن عفان الإعدادية للبنني 

جاءت  الثاين  الف�سل  امتحانات  ابراهيم  يرى 

اأ�سهل بكثري من الف�سل الول، و يرغب بتخ�س�ص 

الوالدين  اىل  تفوقه  يهدي  و  العلمي،  امل�سار 

والعائلة و جميع املعلمني باملدر�سة .

نور جمال �سعد مبارك

القريوان الإعدادية 

كانت المتحانات �سهلة جدا ، ومنا�سبة مل�ستوى 

بالق�سم  اللتحاق  وانوي  الطلبة،  جميع  ذكاء 

الدبي.

ومعلماتي،  وابي  امي  اىل  اهدي جناحي 

الدكتوراه يف  �سهادة  على  احل�سول  وامتنى 

كلية الداب.

اإميان عبدالنبي حممد 

غازي الق�سيبي- جتاري

امل�ستوى  جيدة  كانت  المتحانات  ان  اعتقد 

ب�سورة عامه ، وانوي درا�سة تخ�س�ص الهند�سة 

او تقنية املعلومات.

وال�سديقات  الهل  اىل  جناحي  واهدي 

يف  دور  له  كان  من  كل  واىل  املعلمات  واىل 

احرازي لهذا التفوق.


