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�سارة اأحمد احل�سن

�سار الثانوية للبنات ـ علمي

 ، الوزير  وباالخ�ص خايل �صالح  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

وارغب يف التخ�ص�ص باحد املجاالت العلمية.

اما بالن�صبة لالمتحانات فقد كانت متفاوتة بيد ان الوقت مل يكن كاف 

لالجابة على كل اال�صئلة والريا�صيات كان �صعبا.

فرا�س ه�سام جعفر

ال�سلمانية الإعدادية للبنني

وال�صعب،  ال�صهل  بني  متو�صطة  االمتحانات  اأن  فرا�ص  يرى 

ماعدا االإجتماعيات التي جاءت �صعبة، ويرغب يف االلتحاق بامل�صار 

العلمي، ويهدي تفوقه اإىل الوالدين العزيزين، جميع االأهل واالأ�صدقاء 

واملدر�صني مبدر�صة ال�صلمانية االإعدادية للبنني. وقال اأمتنى تخ�صي�ص 

وقت ملذاكرة املواد الطويلة مثل مادة االجتماعيات .

�سارة خليل �سلطان

عايل الإعدادية للبنات

ا�صئلتها طويلة  االمتحانات �صهلة ولكن مادة االجتماعيات  كانت 

نوعا ما. ارغب يف االلتحاق بامل�صار العلمي واهدي تفوقي اىل الوالدين 

واالهل وال�صديقات و�صكر خا�ص الختي اميان.

زهراء حم�سن اخلباز

الديه البتدائية الإعدادية للبنات 

كانت االمتحانات متو�صطة امل�صتوى ولكن �صيق الوقت كان من اهم 

ال�صعوبات التي واجهتنا .

والعائلة  الوالدين  اىل  تفوقي  واأهدي  العلمي  بامل�صار  االلتحاق  اأفكر 

96.2 %و�صديقاتي ومعلماتي العزيزات.

�سميه حممد املال

احلد الثانوية للبنات- علمي

لتعبها  اأمي  وباالأخ�ص  واأبي  اأمي  اإىل  تفوقي  اأهدي   « �صميه  قالت 

وم�صاندتها يل، وترغب بااللتحاق بتخ�ص�ص الطب الب�صري، وترى اأن 

االمتحانات متفاوت«.

اأمينة �ساعن العامر

الب�سيتني الإعدادية ـ اأعدادي

واجهت �صعوبة يف امتحان اللغة العربية والريا�صيات ، وانوي 

من  وجميع  وابي  امي  اىل  تفوقي  اهدي  التجاري.  تخ�ص�ص  درا�صة 

اال�صتاذة  املدر�صة  مديرة  وا�صكر  الدرا�صة  يف  بجانبي  ووقف  �صاندين 

اميان الزياين.
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علياء ح�سن جم�سري خور�سيد

احلد الإعدادية للبنات

جاءت االمتحانات �صهلة يف جميع املواد واحلمد 

وامتنى  والتفوق،  النجاح  حققنا  هلل 

االلتحاق بامل�صار التجاري.

معي  تعبت  التي  والدتي  ا�صكر 

درا�صتي،  �صنوات  طوال  وتابعتني 

واهديها تفوقي مع والدي العزيز.

ا�سماء يو�سف قائدي

اأم كلثوم الإعدادية

مادة  ماعدا  �صهلة  االمتحانات  كانت  ب�صورة عامة 

االجتماعيات التي ات�صمت بال�صعوبة.

انوي االلتحاق بامل�صار العلمي ،واهدي 

واخواتي  واخي  الوالدين  اىل  تفوقي 

وجميع �صديقاتي وامتنى ت�صهيل املناهج 

ليزداد عدد ااملتفوقني يف البحرين.

زهره قاهري

املعرفة الثانوية – تلمذة مهنية 

اأهلها   تهدي زهره تفوقها اىل 

ومعلماتها الذين كانوا دافعاً كبرياً 

االمتحانات  ان  وترى  تفوقها،  يف 

جدول  وكان  متفاوتة،  جاءت 

االمتحانات م�صغوطاً.

منرية اأحمد علي جمعان

مدر�سة احلد الإعدادية للبنات

بينما  متفاوتة،  جاءت  االمتحانات  ان  منرية  ترى 

وترغب  �صعبة،  االجتماعيات  مادة  كانت 

بدخول امل�صار العلمي،

وتهدي منرية تفوقها اىل اهلها.

بيان حممد القائد - علمي 

اأروى حممد القائد - اإعدادي 

نهدي تفوقنا للوالدين واالأهل وال�صديقات واملعلمات. 

�سمية حممد اإليا�س 

خديجة الكربى الإعدادية للبنات

قالت �صمية اإن االمتحانات �صهلة، ماعدا 

االلتحاق  يف  وترغب  االإجنليزي،  مادة 

بامل�صار العلمي، وتهدي خديجة تفوقها اإىل 

االأهل وعائلة بوعالي واملعلمات.

مالك حممد حكيم

اأم �سلمة الإعدادية 

الوالدين  اإىل  تفوقها  مالك  تهدي 

باالإلتحاق  وترغب  واملعلمات،  واالأهل 

االمتحانات  اأن  وترى  العلمي،  بامل�صار 

كانت �صهلة اإال اأن املناهج كانت كثيفة. 

اأبرار عبداهلل طوق

النور الثانوية – علمي 

�صهلة  االمتحانات  اأن  اأبرار  ترى 

وترغب  الريا�صيات،  مادة  عدا  ما 

الطب  بتخ�ص�ص  بااللتحاق 

الب�صري،  وتهدي تفوقها اإىل الوالدين 

وجميع املعلمات واإىل الوطن.

العنود اأحمد عا�سري

الب�سيتني الإعدادية للبنات

مادة  اأن  اإال  متفاوته،  االمتحانات  اأن  العنود  ترى 

املواد االإجتماعية حتتاج اإىل وقت اأطول الأداء االمتحان، 

وترغب العنود باالإلتحاق بامل�صار العلمي، 

والعائلة،  الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي 

والهيئة االإدارية والتعليمية.
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حممد عبدالنبي العويناتي

املعهد الديني اجلعفري ـ اإعدادي

واملدر�صني  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

ال�صهابي  ح�صني  اال�صتاذ  وباالخ�ص 

االلتحاق  وانوي  عمران،  املنعم  وعبد 

بالق�صم ال�صناعي.

�صهلة  كانت  االمتحانات  ان  اعتقد 

كان  التي  الريا�صيات  مادة  ماعدا 

م�صتواها متو�صطا نوعا ما.

حمدة عبداهلل القوتي

زنوبيا الإعدادية للبنات

عامة،  ب�صورة  �صهلة  االمتحانات  كانت 

الوالدين  اىل  تفوقي  واهدي 

ومعلماتي واىل مديرة املدر�صة.

الطالبات  زميالتي  ان�صح 

باالعتماد على انف�صهم يف املذاكرة، 

التخ�ص�ص  درا�صة  وانوي 

التجاري.

ميا�سة �سوقي اجلودر

احلد الثانوية ـ علمي

وال�صديقات  والعائلة  الغاليني  والدي  ا�صكر 

وانوي  االيام،  جريدة  اىل  خا�ص  و�صكر 

درا�صة الطب م�صتقبال.

فكانت  لالمتحانات  بالن�صبة  اما 

كان  بع�صها  ان  رغم  امل�صتوى  متو�صطة 

�صعبا نوعا ما.

اأحمد علي املحاري

الدراز الإعدادية

يعتقد احمد ان االمتحانات كانت جيدة ولكنه يرى 

كان �صعبا  الريا�صيات  مادة  امتحان  ان 

نوعا ما، ناويا االلتحاق بامل�صار العلمي. 

اللذان  وابي  »امي  اىل  تفوقي  واأهدي 

�صانداين طوال فرتة درا�صتي ومل يبخال 

علي بن�صائحمها التي �صاعدتني على �صق 

الطريق ال�صحيح يف هذه احلياة«.

وديعة اأحمد عبداهلل احلايكي

املحرق الثانوية للبنات ـ جتاري

امتحان  كان  بينما  �صهلة  االمتحانات  كانت 

غري  وا�صئلته  �صعبا  الريا�صيات 

متوقعة.

واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

وانوي  املعلمات،  وجميع  وال�صديقات 

يف  التجارية  التخ�ص�صات  احد  درا�صة 

املرحلة اجلامعية.

عبداهلل يو�سف خليل

الدراز الإعدادية

جاءت مب�صتوى  االإمتحانات  اأن  عبداهلل  قال 

العربية  اللغة  مادتي  عدا  ما  متو�صط، 

ات�صمتا  اللتني  واالإجنليزيه 

بااللتحاق  ويرغب  بال�صعوبة، 

بالق�صم العلمي، ويهدي تفوقه اإىل 

واالأ�صدقاء،  واالأ�صاتذه  الوالدين 

واالإجتهاد  باجلد  الطلبة  وين�صح 

دائما.

زهراء عبدالنبي العويناتي

مدينة حمد الثانوية

ال�صهل  مابني  االمتحانات  تفاوتت 

كانت  عامة  ب�صورة  ولكنها  وال�صعب 

جيدة.

العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

يف  وارغب  �صارة،  الكبرية  اختي  واىل 

درا�صة تخ�ص�ص اللغة العربية.

فاطمة يو�سف ال�سوملي

عراد الإعدادية للبنات

امتحان  اما  متو�صطة،  االمتحانات  جاءت 

االجتماعيات فكان طويال.

بامل�صار  االلتحاق  يف  ارغب 

اىل  تفوقي  واهدي  التجاري، 

الوالدين واالهل و�صكر خا�ص اىل 

خالتي هند اجلودر.

مرمي اأحمد عبداهلل احلايكي

زنوبيا الإعدادية للبنات

ترى مرمي اأن االمتحانات جاءت �صهلة اإال اأن الوقت 

وتهدي  بالعلمي،  باالإلتحاق  وترغب  �صيق، 

تفوقها اإىل الوالدين واالأهل واالأ�صدقاء وكل 

من �صاندها ومعلماتها.
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اأمينة خالد اأحمد

احلد الإعدادية للبنات

امتحان  ماعدا  �صهلة  االمتحانات  اإن  اأمينة  قالت 

ل�صيق  االإجتماعية  واملواد  االإ�صالمية  الرتبية  مادتي 

وترغب  لالمتحانات،  املحدد  الوقت 

تفوقها  تهدي  العلمي،  بامل�صار  االإلتحاق 

اإىل الوالدين واالأهل واالأ�صدقاء واملعلمات 

م�صوراها  طول  �صاندها  من  جميع  واإىل 

الدرا�صي.

م�ساعل عبداهلل جناحي

خولة الثانوية ـ  علمي 

متفاوتة  عامة  ب�صورة  االمتحانات  كانت 

التي كان  الريا�صيات  امتحان مادة  امل�صتوى عدا 

وقتها غري منا�صب مع طول اال�صئلة.

الب�صري،  الطب  درا�صة  انوي 

الوالدين  اىل  تفوقي  واهدي 

املعلمات  وجميع  املدر�صة  ومديرة 

بالذكر  واخ�ص  وجدتي  وجدي 

�صديقتي فاتن.

حممود علي ح�سن

ال�سيخ عي�سى بن علي ـ علمي

امل�صتوى،  متفاوتة  االمتحانات  كانت 

�صعبا  الريا�صيات  امتحان  كان  فيما 

مقارنة بباقي االمتحانات.

افكر يف درا�صة الطب، واهدي تفوقي 

اىل عائلتي واخ�ص منهم امي وابي جميع 

ا�صدقائي.

حنان غازي عبداهلل كاظم

يرثب الإعدادية 

جاءت امتحانات الف�صل الثاين ا�صهل من الف�صل 

بني  اال�صعب  كانت  الريا�صيات  مادة  ولكن  االول، 

املواد.

التجاري،  بامل�صار  االلتحاق  انوي 

واهدي تفوقي اىل الوالدين وباالخ�ص امي 

واختي  ح�صني   واخي  معي  وقفت  التي 

وردة وادارة مدر�صتي وجميع االهل.

�سوق �سوقي حممد 

زنوبيا الإعدادية للبنات 

امل�صتوى  متفاوتة  االمتحانات  كانت 

ومنا�صبة مل�صتوى جميع الطلبة.

بامل�صار  االلتحاق  انوي 

والدي  اىل  تفوقي  واهدي  العلمي 

املدر�صة  ومديرة  ومدر�صاتي 

وجميع افراد االهل وال�صديقات.

كوثر ال�سيد هادي اأحمد

ال�سروق الثانوية للبنات ـ جتاري

�صهلة  كانت  االمتحانات  ان  اأرى 

ب�صورة عامة ومنا�صبة جلميع الطلبة.

واهدي  املحا�صبة،  درا�صة  انوي 

تفوقي اىل امي وابي واخواتي و�صديقتي 

مرمي.

فاطمة حممد حريري 

الب�سيتني الإعدادية 

واالهل  العزيزين  للوالدين  تفوقي  اهدي 

وال�صديقات واختي الكربى عائ�صة.

متفاوتة  االمتحانات  كانت 

العلوم  مادة  ان  بيد  امل�صتوى 

ال�صعوبة  بع�ص  على  احتوت 

مقارنة  طويال  كان  وامتحانها 

باملواد االخرى.

دانة اأيوب بوجريي 

املحرق الثانوية ـ علمي

الريا�صيات  مادة  ماعدا  �صهلة  االمتحانات  كانت   

حيث كانت �صعبة نوعا ما.

الطبيعي،  العالج  درا�صة  يف  ارغب 

واهدي تفوقي اىل الوالدين العزيزين واىل 

جدتي الغالية واىل �صديقاتي العزيزات.

منار جا�سم اإبراهيم

اأميمة بنت النعمان الثانوية - جتاري

�صهلة  االمتحانات  اأن  اأميمة  ترى 

االأدب  بدرا�صة  وترغب  ومتوقعة، 

تفوقي  اأهدي  اأميمه  وقالت  االإجنليزي، 

الأمي الغالية وجميع االأهل وال�صديقات 

يف  املراتب  اأعلى  اإىل  للو�صول  واأطمح 

امل�صتقبل. 
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�سيماء حبيب علي القوتي

احلد الثانوية للبنات – جتاري

االمتحانات  اأغلب  اأن  �صيماء  ترى 

الذي  الريا�صيات  امتحان  ماعدا  �صهلة، 

االإلتحاق  يف  وترغب  بال�صعوبة،  ات�صم 

اإىل  تفوقها  وتهدي  املعلمني،  بكلية 

وجميع  وال�صديقات  واالأهل  الوالدين 

املعلمات. 

دلل جابر علي البوعركي

زنوبيا الإعدادية للبنات

االمتحانات  اأن  دالل  ترى 

االإلتحاق  يف  وترغب  �صهلة، 

تفوقها  وتهدي  العلمي،  بامل�صار 

واالأهل  العزيزين  الوالدين  اإىل 

وال�صديقات.

�سلمان ح�سني علي �سلمان

ال�سهلة البتدائية الإعدادية

�صهلة،  االمتحانات  اأن  �صلمان  يرى 

ويهدي  العلمي  بامل�صار  بااللتحاق  ويرغب 

تفوقه اإىل الوالدين العزيزين. 

لطيفه عبداملنعم علي عي�س

مدينة حمد الإعدادية للبنات 

قالت لطيفة اإن االإمتحانات �صهلة 

بااللتحاق  وترغب  ومتوقعه، 

بامل�صار العلمي، وتهدي تفوقها اإىل 

الوالدين واالأهل وكل ال�صديقات.

ولء اأحمد عبدعلي العم 

عايل الإعدادية للبنات

قالت والء اإن اأغلب االمتحانات �صهلة، 

وترغب  الفرن�صية،  اللغة  امتحان  عدا  ما 

بااللتحاق بامل�صار العلمي، وتهدي تفوقها 

واإىل  وال�صديقات  واالأهل  الوالدين  اإىل 

الوطن. 

مرمي جعفر ح�سن 

مدينة حمد الإعدادية للبنات 

ترى مرمي اأن االمتحانات �صعبة وحتتاج اإىل 

واملواد  العلوم  مادتي  وامتحان  م�صاعف  جهد 

وترغب  طويال،  كان  االإجتماعية 

العلمي،  بامل�صار  االلتحاق  يف 

وتهدي تفوقها اإىل الوالدين واالأهل 

املعلمات  وجميع  وال�صديقات، 

وباخل�صو�ص ابنة اأختها فاطمة. 

�سغرى خليل اإبراهيم 

الدير الإعدادية للبنات 

كانت  االمتحانات  اإن  �صغرى  قالت 

ات�صمت  االإجتماعيات  ومادة  متفاوتة، 

بطول اأ�صئلتها، وترغب بااللتحاق بامل�صار 

الوالدين  اإىل  تفوقها  وتهدي  العلمي، 

واالأهل واالأ�صدقاء وجميع املعلمات.

حنان حبيب البريق

ال�سناب�س الإعدادية للبنات

كانت  االمتحانات  ان  حنان  ترى 

�صهلة ب�صورة عامة مقارنة مع ال�صنوات 

ال�صابقة.

العلمي  بامل�صار  االلتحاق  انوي 

واهدي تفوقي اىل الوالدين العزيزين.

ع�سام مربوك �سامل 

مدينة عي�سى الإعدادية للبنني 

كانت  االمتحانات  ان  ع�صام  يرى 

متو�صطة واجلدول منا�صبا للجميع.

ويهدي تفوقه اىل والديه واىل خاالته 

وعماته، ناويا االلتحاق بامل�صار التجاري.
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مروة حممود امل�سلي

ال�سناب�س الإعدادية

االجتماعيات  ماعدا  �صهلة  االمتحانات  كانت 

بع�ص  كانت حتويان  حيث  والريا�صيات 

اال�صئلة ال�صعبة.

العلمي،  التخ�ص�ص  درا�صة  انوي 

واهدي تفوقي اىل امي وابي وخالتي منى 

واميان وامي دانة.

حنان علي اأحمد �سباع

مدينة حمد الإعدادية

يف  �صهلة  كانت  االمتحانات  ان  حنان  ترى 

اللغة  مادة  امتحان  ماعدا  الغالب 

العربية واالجتماعيات.

تنوي االلتحاق بامل�صار العلمي 

وتهدي تفوقها اىل الوالدين واالهل 

وال�صديقات وجميع املعلمات.

فاطمة عبدالهادي العم 

النور الثانوية ـ علمي

ماعدا  �صهلة  االمتحانات  كانت 

كان  الذي  الريا�صيات  مادة  امتحان 

�صعبا نوعا ما.

انوي درا�صة الهند�صة املدنية او طب 

الوالدين  اىل  تفوقي  واهدي  اال�صنان، 

واالهل ووطني الغايل.

لوؤلوؤة اأحمد عبداهلل املالكي

احلد الإعدادية

ان  بيد  االمتحانات كانت متفاوتة  ان  لوؤلوؤة  تقول 

امتحان االجتماعيات كان طويال ومت�صعبا.

العلمي،  بامل�صار  االلتحاق  وتنوي 

واالهل  الوالدين  اىل  تفوقها  وتهدي 

املدر�صة  وادارة  املعلمات  وجميع 

وباالخ�ص مديرة املدر�صة اال�صتاذة مرمي 

ال�صيخ.

ولء �سلمان مكي

اأم كلثوم الإعدادية

ماعدا  ومتوقعة  �صهلة  االمتحانات  كانت 

كان  االجتماعية  املواد  امتحان 

طويال.

بامل�صار  االلتحاق  يف  ارغب 

الوالدين  اىل  تفوقي  واهدي  العلمي، 

واالهل وال�صديقات وجميع املعلمات.

نورة عمر علي البوعركي

زنوبيا الإعدادية

مادتي  امتحان  ان  بيد  �صهلة  االمتحانات  كانت 

العلوم والريا�صيات كانتا اال�صعب.

انوي االلتحاق بامل�صار العلمي، واهدي 

لوقوفهما  العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقي 

الدائم معي واىل االهل وال�صديقات.

زينب علي اإبراهيم

احلد الثانوية ـ علمي

ال�صهل  بني  متفاوتة  كانت  االمتحانات 

وال�صعب.

م�صتقبال،  الطب  درا�صة  انوي 

وابي  امي  اىل  تفوقي  واهدي 

يف  و�صاهم  �صاندين  من  وكل 

و�صديقاتي  اخوتي  ومنهم  تفوقي 

ومدر�صاتي.

مرمي عبداهلل ح�سني

زنوبيا الإعدادية للبنات

واىل  العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقها  مرمي  تهدي 

و�صاندها،  معها  وقف  من  وجميع  االهل 

جاءت  العام  لهذا  االمتحانات  ان  وترى 

�صهلة اال ان الوقت مل يكن كافيا للدرا�صة، 

وترغب مرمي يف االلتحاق بامل�صار العلمي.

ثامر عدنان ال�سام�سي

عراد الإعدادية للبنني

يرى ان االمتحانات كانت �صهلة ومنا�صبة مل�صتوى 

جميع الطلبة والطالبات يف هذه املرحلة.

العلمي،  بامل�صار  االلتحاق  وينوي 

العزيزين  الوالدين  اىل  تفوقه  مهديا 

وامل�صاندة  الدعم  على  وي�صكرهما 

وعموم  االحباء  االخوان  واىل  امل�صتمرة 

عائلة ال�صام�صي.
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دانة حممد �سند

احلد الثانوية للبنات ـ علمي

العزيزين  لوالدي  تفوقي  اأهدي 

واأخواتي  واإخواين  وجدتي  وجلدي 

اأن  واأمتنى  املدر�صة  معلمات  وجميع 

اح�صل على بعثة لدرا�صة الطب.

ح�سني مهدي فرج

عثمان بن عفان ـ اإعدادي

وجميع  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

الزمالء وكل من كان له دور يف تفوقي الدرا�صي، 

العلمي  بامل�صار  االلتحاق  وانوي 

يف املرحلة الثانوية.

فقد  لالمتحانات  بالن�صبة  اما 

ان  بيد  امل�صتوى  متو�صطة  كانت 

كان  االجتماعيات  مادة  امتحان 

�صعبا نوعا ما.

اأميمة عبا�س عبداحل�سني 

اأم كلثوم الإعدادية للبنات 

ومتوقعة  �صهلة  االمتحانات  جاءت 

كان  االجتماعيات  مادة  امتحان  ان  بيد 

طويال.

انوي االلتحاق بامل�صار العلمي واهدي 

وال�صديقات  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقي 

وجميع معلماتي باملدر�صة.

فاطمة ح�سن الوادي

الوفاء الثانوية ـ علمي

هناك  ولكن  جيدة  العام  هذا  امتحانات  جاءت 

�صيق  مثل  ال�صعوبات  بع�ص  اجتاحتها  املواد  بع�ص 

وعدم  الدرا�صي  اجلدول  و�صغط  الوقت 

تخ�صي�ص وقت ا�صايف ملادة الريا�صيات.

واهدي  الب�صري  الطب  درا�صة  انوي 

تفوقي اىل الوالدين واالخت العزيزة دعاء، 

واىل معلماتي العزيزات »هدى ال�صرييف، 

�صعاد حممد، ومرمي عبداهلل«.

اأ�سماء عادل الها�سمي 

الب�سيتني الإعدادية

تهدي ا�صماء تفوقها اىل الوالدين 

�صاندها،  من  وجلميع  واملدر�صات 

وترى ان امتحانات هذا العام كانت 

كما  وال�صعب،  ال�صهل  بني  متفاوتة 

بامل�صار  االلتحاق  يف  ا�صماء  ترغب 

العلمي.

فاطمة جالل العايل

النور الثانوية ـ علمي

الوالدين  اىل  تفوقها  فاطمة  تهدي 

العام  هذا  امتحانات  ان  وترى  واالهل 

كانت متفاوتة ما عدا امتحان الريا�صيات 

نور  ترغب  بال�صعوبة،  ات�صم  الذي 

بدرا�صة تخ�ص�ص االعالم االلكرتوين يف  

املرحلة اجلامعية.

جمانة ح�سني الطوا�س

القريوان الإعدادية 

تهدي جمانة تفوقها اىل الوالدين 

العزيزة  العمة  واىل  واالهل 

هذا  امتحانات  ان  وترى  �صكينة، 

ال�صهل  بني  متفاوتة  جاءت  العام 

وال�صعب كما ترغب جمانة بااللتحاق 

بامل�صار العلمي يف املرحلة الثانوية.

�سكينة احمد خليفة

زنوبيا الإعدادية للبنات

واالهل  الوالدين  اىل  تفوقها  �صكينة  تهدي 

ان  وترى  يو�صف،  اخيها  وباخل�صو�ص 

امتحان  ان  اال  متفاوتة  كانت  االمتحانات 

ترغب  طويالً،  كان  االجتماعيات  مادة 

التجاري يف  بامل�صار  االلتحاق  �صكينة يف 

املرحلة الثانوية.

زبيدة عدنان جان

املحرق الثانوية ـ علمي

ترى زبيدة ان االمتحانات كانت متفاوتة بني ال�صهل 

وال�صعب اال ان امتحان مادة الريا�صيات كان اال�صعب 

بينها.

وتنوي درا�صة تخ�ص�ص طب اال�صنان 

ووالدتها  والدها  اىل  تفوقها  وتهدي 

العزيزين.
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فريق العمل: م�شطفى نور الدين - �شماء عبداجلليل - يا�شمني �شاهني -ح�شني املرزوق - منى الن�شابة - اأحالم معيوف - غالب اأحمد -  ت�شوير: حم�شن رحمة          تنفيذ واخراج: عادل عا�شور - جعفر حبيب

نور جمعة اإبراهيم

مدر�سة اأم كلثوم الإعدادية للبنات

كانت االمتحانات �شهلة ماعدا امتحان الريا�شيات.

اهدي تفوقي اىل الوالدين واالهل وال�شديقات وجميع املعلمات، 

وانوي درا�شة احد التخ�ش�شات التجارية يف املرحلة اجلامعية.

اآمنة حممد جا�سم بوحجي

اخلليج العربي للبنات- اإعدادي

يف  وترغب  ومتوقعة،  �شهلة  جاءت  االأمتحانات  اأن  اآمنة  قالت 

اإىل الوالدين واالأهل واالأ�شدقاء،  االإلتحاق بالعلمي، وتهدي تفوقها 

واملعلمات واإىل روح جدها الغايل، وخالها املرحوم حممد.

علي عقيل حممد

النعيم الثانوية للبنني ـ علمي 

ال�شهل  بني  امل�شتوى  متو�شطة  كانت  االمتحانات  ان  علي  يرى 

وال�شعب، وينوي درا�شة الطب او الهند�شة.

يهدي تفوقه اىل والده ووالدته وا�شدقائه وا�شاتذة املدر�شة وكل 

من �شانده و�شاهم يف حتفيزه على الدرا�شة.

�سلمى جمال عبدالعليم �سافعي 

الدراز الإعدادية

بحاجة  كانت  التي  الريا�شيات  مادة  ماعدا  �شهلة،  االمتحانات  كانت 

اىل وقت اطول.

وعائلتي  وابي  امي  اىل  تفوقي  واهدي  العلمي،  امل�شار  درا�شة  انوي 

و�شديقاتي وجميع معلماتي، وا�شكر كل من كان له دور  يف تفوقي.

مرمي عمر العطاوي

الرفاع ال�سرقي الإ عدادية

كانت االمتحانات �شهلة يف غالبية املواد، واال�شئلة متوقعة.

انوي االلتحاق بامل�شار التجاري واهدي تفوقي اىل الوالدين واالهل 

وال�شديقات وجميع املعلمات وزميالتي يف �شف 3/3

نور عبدالكرمي �سكيب

اأم كلثوم الإعدادية

اخيها  واىل  والدتها  وخ�شو�شا  الوالدين  اىل  تفوقها  نور  تهدي 

واختها واىل جميع االهل واال�شدقاء، وترى ان امتحانات هذا العام 

بامل�شار  االلتحاق  يف  وترغب  وال�شعب،  ال�شهل  بني  متفاوتة  كانت 

التجاري، وتتمنى نور النجاح والتوفيق للجميع كما تتمنى ان يكون 

ا�شمها يف لوحة ال�شرف مع املتفوقني.


