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% 98.64% 98.5 % 98.2

اميان عبداهلل ح�سن

زنوبيا االعدادية للبنات

جميعها  �سهلة  االمتحانات  كانت 

ومنا�سبة مل�ستويات طلبة االعدادية، واهدي 

االلتحاق  وانوي  وابي،  امي  اىل  تفوقي 

بامل�سار العلمي.

مرمي ح�سن جواد الفردان 

الدراز االعدادية للبنات 

ترى مرمي ان االمتحانات جاءت �سهلة ب�سورة 

عامة، وترغب بدرا�سة امل�سار العلمي، وتهدي 

واال�سدقاء  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقها 

وجميع املعلمات.

دعاء عامر خليل

�سار الثانوية ـ علمي

اختي  واىل  وابي  امي  اىل  تفوقي  اهدي 

مرمي وجميع �سديقاتي.

نظم  تخ�س�ص  درا�سة  يف  وارغب 

املعلومات .

% 97.2% 96.9 % 94.5

خالد يا�سر قا�سم اجللهم

طارق بن زياد االعدادية 

العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

م�سوار  يف  ف�سل  له  من  وكل  واملدر�سني 

تفوقي، وانوي االلتحاق بامل�سار العلمي.

�سهلة  كانت  االمتحانات  ان  واعتقد 

ماعدا مادة العلوم واالجنليزي.

م�ساوي زكي اخلزاعي

ام كلثوم االعدادية 

كانت االمتحانات متو�سطة امل�ستوى، وارغب 

يف درا�سة التخ�س�ص العلمي.

والهيئة  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

االدارية والتعليمية باملدر�سة، وال�سديقات.

زهرة عبداالأمري عبداهلل

مدينة عي�سى الثانوية ـ جتاري

كانت االمتحانات متفاوتة بني ال�سهل وال�سعب 

درا�سة  انوي  �سال�سة.  بكل  اجتزناها  ولكننا 

الهند�سة املعمارية او الت�سميم الداخلي.

واىل  الغالية  الوالدة  اىل  تفوقي  اهدي 

والدي العزيز وخايل وجميع احبائي واهلي.
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% 93.4 % 93.2

وديعة حبيب عبداهلل 

عايل االعدادية للبنات 

ترى وديعة ان االمتحانات جاءت �سهلة 

بدرا�سة  وترغب  االجتماعية،  املواد  عدا  ما 

الوالدين  اىل  تفوقها  وتهدي  االدبي،  امل�سار 

واالهل  العايل  جعفر  العزيز  خايل  واإىل 

زهراء  ماما  وخ�سو�سا  املعلمات  وجميع 

معلمة الرو�سة. 

احمد علي ح�سن علي 

ال�سهلة االبتدائية االعدادية

�سهلة  جاءت  االمتحانات  ان  احمد  يرى 

ويف م�ستوى الطالب ويرغب بدرا�سة امل�سار 

الوالدين واالهل  التجاري ويهدي تفوقه اىل 

واال�سدقاء وجميع املعلمني . 

% 91.09

لولوه ال�سيد مرت�سى العبار

ال�سناب�س االإعدادية

ترى لولوه اأن االإمتحانات متو�سطة اإال اأن 

ال�سعوبة كانت يف مادة الريا�سيات، وترغب 

تفوقها  وتهدي  العلمي،  تخ�س�ص  درا�سة  يف 

اإىل الوالدين، االأهل وال�سديقات.
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% 95.8 % 90.55 % 93.2

% 91.5% 92.5

% 96.7

% 91.8

�سيماء احمد عبدالرحمن اخلاجة 

الرفاع ال�سرقي االعدادية للبنات 

متو�سطة  جاءت  االمتحانات  ان  �سيماء  ترى 

وكان امتحان املواد االجتماعية هو اال�سعب، 

يف  التجاري  امل�سار  تخ�س�ص  يف  وترغب 

املرحلة الثانوية، و تهدي تفوقها اىل الوالدين 

واالهل و اال�سدقاء. 

جاءت  االمتحانات  ان  منرية  ترى 

تفوقها  وتهدي  اجلميع،  متناول  ويف  �سهلة 

املرحلة  يف  �ساندها  من  ولكل  الوالدين  اىل 

الدرا�سية .

جعفر مو�سى حممد علي 

الدراز االعدادية للبنني 

�سهلة  كانت  االمتحانات  ان  جعفر  يرى 

وفرتة  والعلوم  العربية  اللغة  مادتي  عدا 

بتخ�س�ص  ويرغب  كافية،  تكن  مل  املراجعة 

العائلة  اىل  تفوقها  ويهدي  التجاري،  امل�سار 

واال�سدقاء وجميع املعلمني. 

هدى ح�سني عبداهلل 

يرثب االعدادية للبنات 

اهم  من  الوقت  �سيق  ان  هدى  ترى 

فرتة  يف  واجهتها  التي  ال�سعوبات 

امل�سار  بتخ�س�ص  وترغب  االمتحانات، 

العملي وتهدي تفوقها اىل االهل واالقارب.

يو�سف فواز حممود

عثمان بن عفان االعدادية للبنني 

جاءت  االمتحانات  ان  يو�سف  يرى 

متفاوتة ويرغب بتخ�س�ص توحيد امل�سارات 

يف املرحلة الثانوية، يهدي تفوقه اىل جميع 

االهل واال�سدقاء. 

ح�سني علي ح�سني 

مدينة عي�سى الثانوية للبنني – جتاري

�سهلة  جاءت  االمتحانات  ان  ح�سني  يرى 

امل�سرفية  العلوم  بدرا�سة  ويرغب  ومتوقعة 

والبنكية ويهدي تفوقه اىل االهل و املدر�سني 

وجميع اال�سدقاء

متفاوتة،  جاءت  االمتحانات  ان  زهراء  ترى 

املرحلة  يف  االعمال  ادارة  بدرا�سة  وترغب 

اجلامعية، وتهدي تفوقها اىل الوالدين واالهل 

املدر�سة  وم�سرفات  واملدر�سات  واال�سدقاء 

واال�ستاذة  حنان  اال�ستاذة  وباخل�سو�ص 

نورة �سليبيخ.

ح�سني احمد طالب 

املحرق الثانوية للبنني – علمي 

�سهلة  جاءت  االمتحانات  ان  ح�سني  يرى   

ويهدي  امليكانيكية،  الهند�سة  بدرا�سة  ويرغب 

واال�سرة  العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقه 

الكرمية . 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن العو�سي 

تتنا�سب مع  تتمنى مرمي احل�سول على بعثة 

ميولها و تهدي تفوقها اىل الوالدين العزيزين 

وجميع افراد العائلة وملن له ف�سل يف تفوقها 

من املعلمات و ال�سديقات. 

زهراء حممد فتح اهلل 

اميمة بنت النعمان الثانوية للبنات – جتاري 

 منرية بدر خالد بو عركي 

مدينة عي�سى الثانوية للبنات – جتاري
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% 97.8% 93 % 92

ح�سن بدر احلداد 

ال�سيخ عي�سى بن علي – علمي

 
�سهلة  جاءت  االمتحانات  ان  ح�سن  يرى 

اىل  تفوقه  ويهدي  الطب،  بدرا�سة  ويرغب 

الوالدين واالهل واال�سدقاء وجميع املعلمني. 

احمد را�سد اجلابر

معهد ال�سيخ خليفة للتكنولوجيا

ام  النظرية  �سواء  �سهلة  االمتحانات  كانت 

العملية ، وافكر بدرا�سة تقنية احلا�سوب.

واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

واال�سدقاء وكل من كان له ف�سل يف تفوقي 

الدرا�سة.

 نادين حمادة ح�سان امام 

عراد االعدادية للبنات 

�سهلة  كانت  االمتحانات  نادين  ترى 

ومنا�سبة للجميع وتهدي تفوقها اىل الوالدين 

واالهل واال�سدقاء وجميع املعلمات. 

 

% 91.1% 93.8 % 91.6

جميلة خالد ابراهيم ح�سن 

زنوبيا االعدادية للبنات 

االمتحانات جاءت متفاوتة وا�سعب  ان  ترى جميلة 

كان  واال�سهل  الريا�سيات  مادة  يف  كان  امتحان 

اللغة االجنليزية. 

تهدي  العلمي،  امل�سار  بدرا�سة  وترغب 

تفوقها اىل الوالدين واالهل.

فاطمة امري حممد عرب 

خولة الثانوية للبنات – ادبي 

متفاوتة  كانت  االمتحانات  ان  فاطمة  ترى 

وبع�ص اال�سئلة جاءت بطريقة غري مبا�سرة، 

االجنليزي  االدب  تخ�س�ص  بدرا�سة  وترغب 

الوالدين و خالها عبا�ص  اىل  تفوقها  وتهدي 

واختها انوار . 

�سيماء عبدالروؤوف عبدالكرمي البلو�سي 

مدر�سة يرثب االعدادية للبنات

من  ا�سهل  كانت  االمتحانات  ان  �سيماء  لف�سل ترى  ا

االول وترغب بدرا�سة امل�سار العلمي وتهدي تفوقها 

وجميع  واال�سدقاء  واالهل  الوالدين  اىل 

املعلمات.

% 90.7% 96.2 % 90.6

فاطمة في�سل املرباطي

زنوبيا االعدادية 

افراد  وجميع  العزيزين  الوالدين  ا�سكر 

من  وكل  االهل  وكافة  و�سديقاتي  ا�سرتي 

�ساندين ودعمني خالل م�سريتي الدرا�سية.

امتنى ان ا�سبح مهند�سة طريان م�ستقبال 

لذا انوي االلتحاق بامل�سار العلمي.

�سارة ح�سني علي

احلد الثانوية ـ علمي

من  وكل  ومعلماتي  وابي  امي  ا�سكر 

�ساندين يف درا�ستي، وارغب يف درا�سة الطب.

كانت  فقد  لالمتحانات  بالن�سبة  اما 

متفاوتة امل�ستوى يف حني كانت الريا�سيات 

اال�سعب بينها.

�سيما ابراهيم املرباطي

احلد االعدادية

ترى �سيما ان االمتحانات جاءت متفاوتة 

يف  العلمي  بامل�سار  االلتحاق  يف  وترغب   ،

اىل  جناحها  تهدي  كما   ، الثانوية  املرحلة 

الوالدين العزيزين وجميع االهل وال�سديقات 

متمنية درا�سة الطب م�ستقبال.
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% 95.82

% 94.9

% 92.45

% 93.5% 96.3

% 90.6

% 95.8

% 97.18

عائ�سة منذر يو�سف بني حماد

حليمة ال�سعدية للبنات

وتفوقي يف  �سر جناحي  هما  ووالدتي  والدي 

هذه احلياة فلهما كل ال�سكر والتقدير .

كانت االمتحانات متفاوتة امل�ستوى اال ان 

فيهما  واالجتماعيات  العلوم  مادتي  امتحان 

جزء من ال�سعوبة.

هاجر فوؤاد علي �سلمان

النور الثانوية للبنات – جتاري

الوالدين  اإىل  تفوقها  هاجر  تهدي 

وترغب  و�سديقاتها،  واملعلمات  واالأخوات 

االمتحانات  اأن  وترى  املحا�سبة،  بدار�سة 

كمادة  وال�سعب  ال�سهل  بني  متفاوته  جاءت 

الريا�سيات التي ات�سمت بال�سعوبة.

جنات حممد الفتالوي

الدراز االإعدادية

ماعدا  �سهلة  االإمتحانات  اإن  جنات  قالت 

باالإلتحاق  يف  وترغب  الريا�سيات،  مادة 

اأمها  اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي،  بالق�سم 

واأبيها.

لولوه جمال الفاو

زنوبيا االإعدادية

قالت لولوه اإن االإمتحانات كانت �سهله كما 

اأن اجلدول منا�سب للمذاكرة، وترغب بدار�سة 

الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي، 

معلماتها  واإىل  واالأ�سدقاء،  االأهل  وجميع 

لدعمهم املعنوي الكبري لها، وحتلم يف اأن 

تكون مهند�سة ديكور.

رمي قريب اهلل ال�سريف

الرفاع الغربي الثانوية للبنات - علمي

بني  متو�سطة  جاءت  االمتحانات  ان  رمي  ترى 

الطب  بدرا�سة  وتطمح  وال�سعوبة،  ال�سهولة 

اىل  تفوقها  وتهدي  اجلامعية،  املرحلة  يف 

االدارية  والهيئة  ووالديها  الر�سيدة  القيادة 

والتعليمية مبدر�ستها وكافة اهلها.

هيا مال اهلل بوهيال

املحرق الثانوية للبنات- علمي

مادة  ماعدا  �سهله  االإمتحانات  اإن  هيا  قالت 

وترغب  بال�سعوبة،  متتزت  التي  الريا�سيات 

تفوقها  وتهدي  املعلمني،  بكلية  االلتحاق  يف 

وجناحها اإىل الوالدين وجميع االأهل.

ح�سن عبا�س احلداد

احمد العمران الثانوية ـ جتاري

اهدي تفوقي اىل الوالدين واخواين وا�سدقائي 

احلقوق  درا�سة  وانوي  املدر�سة،  يف  ومعلميني 

م�ستقبال.

تفاوتت  فقد  لالمتحانات  بالن�سبة  اما 

بع�ص  واجهتنا  وقد  وال�سعب،  ال�سهل  بني 

ال�سعوبات ب�سبب �سغط اجلدول.

زينب حممد فتيل 

الدراز االعدادية للبنات 

متفاوتة،  جاءت  االمتحانات  ان  زينب  ترى 

من  الكثري  فيه  االجتماعية  املواد  وامتحان 

وترغب  حفظها،  ي�سعب  التي  التواريخ 

اىل  تفوقها  وتهدي  العلمي،  امل�سار  بدرا�سة 

الوالدين واالهل و اال�سدقاء.

% 95.3

دانة �سلمان بوح�سني 

املحرق الثانوية للبنات – جتاري

�سهلة  جاءت  االمتحانات  ان  دانة  ترى 

التمويل  بدرا�سة  وترغب  عامة،  ب�سورة 

الوالدين  اىل  تفوقها  وتهدي  اال�سالمي، 

وجميع االهل واال�سدقاء وكل من �ساندها يف 

م�سريتها التعليمية. 



05 www.alayam.com

السبت 23 شعبان 1435 - العدد 9203 
Saturday 21st June 2014 - No. 9203

% 90.2% 92.9

% 99.64% 98.9

% 92.82

% 99.36

فرا�س طالل العلوي 

ابن خلدون الثانوية للبنني  - علمي 

اكــرث،  لوقت  وحتتاج  �سعبة  جاءت  االمتحانات  ان  فرا�ص  يرى 

اىل  تفوقه  ويهدي  اجلامعية  املرحلة  يف  الهند�سة  بدرا�سة  ويرغب 

الوالدين وجميع املدر�سني.

زينت حممد ح�سن

النور الثانوية- جتاري

�سهلة  االإمتحانات  اأن  ترى 

املحا�سبة،  درا�سة  يف  وترغب 

الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي 

وكل املعلمات الالتي قدمن لها 

الدعم وامل�ساندة.

رمي عبدالر�سا اخلنيزي

الديه االإعداديه للبنات

وعائلتها  الوطن  اإىل  تفوقها  رمي  تهدي 

وقف  من  وكل  و�سديقاتها  ومدر�ساتها 

رمي  وترغب  للتفوق،  للو�سول  معها 

اأن  وقالت  العلمي،  التخ�س�ص  بدرا�سة 

االمتحانات كانت �سهلة ومتوقعة

اآالء زهري البحارنه

�سار الثانوية للبنات- علمي

قالت اآالء اإن االإمتحانات متفاوته، اإال اأن 

االلتحاق  يف  وترغب  مزدحما،  كان  اجلدول 

اإىل  تفوقها  وتهدي  الهند�سة،  بتخ�س�ص 

الوالدين والعائلة والوطن.

جنالء عي�سى احل�سن

الب�سيتني االعدادية 

اهدي تفوقي اىل االهل وال�سديقات 

وكل من �ساندين خالل درا�ستي .

فقد  لالمتحانات  بال�سنبة  اما 

اللغة  امتحان  ان  اال  �سهلة  كانت 

العربية كان �سعبا نوعا ما.

بتول ال�سيد جميد م�سطفى �سادق

الدراز االإعدادية

بني  متفاوته  كانت  االإمتحانات  اإن  بتول  ترى 

بالعلمي،  االإلتحاق  يف  وترغب  وال�سعب،  ال�سهل 

املعلمات  والعائلة،  الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي 

وباالأخ�ص االأ�ستاذه زهره �سبت، واالأ�ستاذه عبري 

اآل �سرف اللتان قدمتا لها الدعم والتوجيه.

باالإنتباه  الطالبات  زميالتها  وتن�سح 

للمواقع  االإ�ست�سالم  وعدم  للدرا�سة، 

االإجتماعية.

% 97.8% 97 % 93.42

�سذى عادل �سرحان

النورالثانوية- علمي

مادة  واأ�سعب  متو�سطة  االمتحانات  اأن  ترى 

باالإلتحاق  وترغب  الريا�سيات،  مادة  واجهتها 

بتخ�س�ص الطب، وتهدي تفوقها اإىل الوالدين 

ومديرة  ومعلماتها  واخوانها،  واأخواتها 

وقتهن  بتنظيم  الطالبات  وتن�سح  املدر�سة، 

للمراجعة.

�سريفة جمال �سبت

املحرق الثانوية للبنات

متفاوته  االإمتحانات  اأن  �سريفة  ترى 

بدار�سة  وترغب  وال�سعوبة،  ال�سهولة  بني 

واالأهل  الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي  الطب، 

واالأ�سدقاء وكل املعلمات.

اأحمد نوراهلل با�سالر

عراد االإبتدائية االإعدادية

مادة  ان  اإال  متو�سطة،  االإمتحانات  اأن  اأحمد  يرى 

ويرغب  ما،  نوعا  بال�سعوبة  ات�سمت  يف االإجتماعيات 

الوالدين  اإىل  تفوقه  ويهدي  بالتجاري،  االلتحاق 

واالإخوان  واالأخوات  واجلدة  واجلد 

واخلاالت، واالأعمام، والعمات، واإىل �سديقه 

احلارث الكوهجي.
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بيان ال�سيد جعفر علي

جدحف�س الثانوية- علمي

ترى بيان اأن م�ستوى االمتحانات متفاوت، اإال اأن واملواد 

االأدبية �سعبة قليال، وواجهتها م�سكلة �سيق الوقت، 

وترغب يف درا�سة الهند�سة املدنية، وتهدي تفوقها 

اإىل الوالدين واالأ�سدقاء، واملعلمات، وكل من 

�ساندها، وتن�سح زميالتها الطالبات باحلفاظ 

على املعدل من بداية املرحلة الثانوية.

�سلمان هابيل اخلياط

عثمان بن عفان االإعدادية

بخا�سة  �سعبة  االإمتحانات  اأن  �سلمان  قال 

بااللتحاق  ويرغب  الريا�سيات،  اإمتحان 

الوالدين  اإىل  تفوقه  ويهدي  العلمي،  بامل�سار 

واالأ�سدقاء  االأهل  جميع  واإىل  واالأخوات 

واملدر�سني.

عبداهلل �سامي اأمان اهلل

الرفاع االإعدادية

حيث  وال�سعب  ال�سهل  بني  متفاوته  كانت  االإمتحانات  اأن  يرى 

اأ�سعبها مادة الريا�سيات، ويرغب يف االإلتحاق بامل�سار العلمي،  كان 

املدر�سني واالأ�سدقاء واإىل  الوالدين واالأهل وجميع  اإىل  تفوقه  ويهدي 

اجلد واجلدة، وي�سكر والدتها على اهتمامها ودعمها له.

عائ�سة عبداهلل جناحي

�سفية بنت عبداملطلب للبنات

ومعلماتها،  فاطمه  واأختها  واأبيها  اأمها  اإىل  تفوقها  تهدي 

التخ�س�ص  بدرا�سة  عائ�سة  وترغب  مع�سومه،  املعلمة  باالإخ�ص 

بني  متفاوته  كانت  االإمتحانات  اإن  وقالت  العلمي، 

ال�سهل وال�سعب.

مرمي جواد املطوع

الدراز االإعدادية للبنات- اإعدادي

م�ستوى  يف  جاءت  االإمتحانات  اأن  مرمي  ترى 

اأ�سئلة  على  احتوت  االإمتحانات  بع�ص  اأن  اإال  الطالب، 

العلمي،  بتخ�س�ص  االلتحاق  يف  وترغب  �سعبة، 

وتهدي تفوقها اإىل العائلة واالأ�سدقاء، واملعلمات 

وكل من �ساندها.

وتتقدم مرمي بال�سكر اإىل جميع املعلمات 

وباالأخ�ص معلمتها زهره وحنان.

حوراء علي �سلمان مبارك

�سار الثانوية للبنات

متو�سطة  جاءت  االإمتحانات  اإن  حوراء  قالت 

اإىل  يحتاج  الريا�سيات  وامتحان  ومتفاوتة، 

بالهند�سة  االلتحاق  وترغب يف  اأطول،  وقت 

واالأهل  الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي  املدنيه، 

مكي  وباخل�سو�ص خالها  �ساندها،  من  وكل 

عبدالنبي.

اأمرية �سالح ال�سفار

يرثب االإعدادية للبنات

تهدي اأمرية تفوقها اإىل الوالدين 

باالإلتحاق  وترغب  واملعلمات، 

اأن  وترى  التجاري،  بالق�سم 

متو�سطة  جاءت  االمتحانات 

ماعدا اإمتحان العلوم فقد كان 

�سعبا.

وحيده عبدالرحيم

خوله الثانويه- علمي

واأ�سكر  تفوقي  على  ربي  اأ�سكر  وحيده  قالت 

م�ساعدتي  وعلى  واأخي  واأختي  يف درا�ستي اأمي 

واأدعو املوىل عزوجل اأن يحفظهم يل 

واأن يوفقني دائما يف حياتي، 

بدرا�سة  وحيده  وترغب 

اأن  وترى  املعمارية،  الهند�سة 

االإمتحانات جاءت �سهله ماعدا 

اإمتحان الريا�سيات.

افتخار من�سور عبداهلل

جتــــــاري

املرحلة  يف  بااللتحاق  افتخار  ترغب 

اجلامعية باالأعمال امل�سرفيه، وتهدي تفوقها 

اإىل اأمها واأبيها اللذين لهما الف�سل يف تفوقها 

امتحان  وترى  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  بعد 

الريا�سيات ات�سم بال�سعوبة و�سيق الوقت.
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يو�سف حممد نا�سر

احلد االبتدائية االعدادية

كانت االمتحانات �سهلة وهلل احلمد ، وارغب يف 

درا�سة امل�سار العلمي.

اخواين  واىل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

االعزاء واملدر�سني وا�سدقائي وا�سكر كل من 

من �ساعدين وباالخ�ص اختي �سامية.

املرحلة  الب�سري يف  الطب  امتنى درا�سة 

اجلامعية.

حممد نعيم القحطاين

الرفاع االعدادية للبنني

كان امتحان الريا�سيات اال�سعب بني املواد.

اهدي تفوقي اىل الوالدين واىل االهل وكل 

االلتحاق  وانوي  درا�ستي،  يف  �ساندين  من 

بامل�سار الديني.

�ساره عادل ال�سعيد

�سار الثانوية للبنات- علمي

الريا�سيات،  مادة  ماعدا  �سهلة  االإمتحانات  اإن  �سارة  قالت 

وترغب بدرا�سة الطب الب�سري اأو االأ�سنان اأو اأخ�سائية تغذية، 

وتهدي تفوقها وجناحها اإىل الوالدين احلبيبني، والأخيها حممد 

واأختها اأبرار ولالأهل وال�سديقات.

منال ابراهيم علي الذوادي

اخلليج العربي ـ اعدادي

اهدي تفوقي اىل الوالدين واالهل وال�سديقات 

وكل من كان له الف�سل يف احراز التفوق.

عامة،  ب�سورة  �سهلة  االمتحانات  كانت 

ماعدا امتحان اللغة العربية الذي كان يحوي 

بع�ص ال�سعوبة.

مرمي عبداهلل عبداحل�سني

اأميمه بنت النعمان الثانوية- علمي

تهدي مرمي تفوقها اإىل الوطن الغايل والوالدين 

الطب  درا�سة  يف  وترغب  املعلمات،  وجميع 

جاءت  االمتحانات  اأن  وترى  الب�سري، 

واجهتها  التي  امل�سكله  وكانت  متفاوته، 

ات�سمت  التي  الريا�سيات  ملادة  الوقت  �سيق 

بال�سعوبة.

�سلمان عادل �سم�س

ال�سهلة االإبتدائية االإعدادية 

يرى �سلمان االمتحانات جاءت متو�سطة 

ات�سمتا  والريا�سيات  العلوم  مادتي  اأن  اإال 

الوالدين  اإىل  تفوقه  ويهدي  بال�سعوبه، 

واملدر�سني.

�سلمان اأحمد ال�سبت

عراد االإبتدائية االإعدادية

ماعدا  �سهله،  االمتحانات  اأن  �سلمان  يرى 

يف  ويرغب  �سعبة،  جاءت  التي  االجتماعيات 

اإىل  العلمي، ويهدي تفوقه  بامل�سار  االلتحاق 

ومدر�سة  واملدر�سني  واالأ�سدقاء  واأبيه  اأمه 

االإعدادية وكل من �ساهم يف  االإبتدائية  عراد 

تفوقه.

حوراء نا�سر اأ�سد

زنوبيا االإعدادية للبنات 

درا�سة  يف  حوراء  ترغب 

اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي، 

اأن  وترى  واأخوتها،  الوالدين، 

متفاوته  جاءت  االإمتحانات 

مادة  يف  كانت  وال�سعوبة 

االجتماعيات.

نور عبداهلل اآل ربيع

املحرق الثانوية ـ علمي

مادة  ات�سمت  بينما  ال�سعوبة،  متفاوتة  االمتحانات  كانت 

وقت  و�سيق  بال�سعوبة  والعربي  الريا�سيات 

االمتحانات من ابرز ال�سعوبات التي واجهتنا.

الهند�سة  او  الطب  درا�سة  يف  ارغب 

عند  االوىل  الرغبة  على  احل�سول  وامتنى 

الوالدين  ، واهدي تفوقي اىل  البعثات  تقدمي 

واالهل و�سديقاتي ومعلماتي.
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جنه ع�سام عبدالعزيز

البديع االإعدادية للبنات

باالإلتحاق  وترغب  ومتوقعة،  �سهله  االإمتحانات  ان  جنه  ترى 

واإدارة  املعلمات  االأهل وجميع  اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي،  بامل�سار 

املدر�سة.

بتول ال�سيد ها�سم

مدينة حمد الثانوية للبنات –علمي

يكن  مل  الوقت  اأن  اإال  �سهله  كانت  االمتحانات  اإن  بتول  قالت 

بدرا�سة  بتول  الريا�سيات، وترغب  مادة  كافياً ، ف�سال عن �سعوبة 

الطب، وتهدي تفوقها اإىل الوالدين واالأهل وجميع املدر�سات.

زهراء حم�سن ح�سني

ام كلثوم االعدادية للبنات

املعلمات،  واالهل وجميع  العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

وارغب يف االلتحاق بامل�سار العلمي.

اما االمتحانات فقد كانت �سهلة ماعدا امتحان املواد االجتماعية 

الذي كان طويال.

زينب �سوقي املنديل

مدينة عي�سى – اإعدادي

تهدي زينب تفوقها اإىل اجلد احلبيب والوالدين العزيزين وجميع 

اأع�ساء مدر�ستها الغاليه، وترغب باالإلتحاق بالق�سم العلمي، وقالت اإن 

االمتحانات جاءت متو�سطة.

مينى يا�سر علي عبدالغني

كانت االمتحانات ا�سهل من الف�سل االول، ولكن هلل احلمد احرزت 

التفوق.

وجدتي  وجدي  واملدر�سات  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

واىل وطني احلبيب.

انفال احمد عبداهلل حكيم

الب�سيتني االعدادية

ماعدا  املتوقع  ويف  �سهلة  كانت  االمتحانات  ان  انفال  تعتقد 

امتحان االجتماعيات الذي كان طويال.

ارغب يف درا�سة التخ�س�ص العلمي، واهدي تفوقي اىل الوالدين 

واالهل ووطني احلبيب.


