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مرمي حممد القيدوم

ال�سناب�س الإعدادية 

والأهل  الوالدين  اإىل  تفوقها  مرمي  تهدي 

كانت  المتحانات  اأن  وترى  واملعلمات، 

�سهلة لكنها حتتاج للرتكيز من قبل الطالب، 

يف  العلمي  بامل�سار  اللتحاق  يف  وترغب 

املرحلة الثانوية.

عائ�سة اأحمد �سالح الكوهجي

زنوبيا الإعدادية

تعتقد عائ�سة ان المتحانات كانت �سهلة 

بامل�سار  اللتحاق  وتنوي  عامة،  ب�سورة 

العلمي.

والخوات  الوالدين  اىل  تفوقها  وتهدي 

واهلها وجميع معلماتها.

دلل جمال مو�سى

 مدر�سة احلد الثانوية ـ جتاري

الغالية واإىل روح  اإىل والدتها  تهدي تفوقها 

وترى  واملعلمات،  والأهل  الرثى«  حتت  »غايل 

حتتاج  لكنها  �سهلة  كانت  المتحانات  اأن  دلل 

اللتحاق  يف  وترغب  الطالب،  قبل  من  للرتكيز 

بجامعة البحرين لدرا�سة ال�سريفة ال�سالمية.

% 93.3% 95.9 % 91

ب�ساير حممد ح�سن العي�سى

احلد الثانوية ـ جتاري

تقول ب�ساير ان المتحانات كانت �سهلة

 ومتوقعة، ال ان امتحان الريا�سيات كان �سعبا.

تنوي درا�سة القت�ساد ال�سالمي م�ستقبال، 

وتهدي تفوقها اىل الوالدين والهل 

وجميع افراد عائلتي العي�سى والبوعالي.

هند حممد �سندالة 

الرفاع ال�سرقي ـ اإعدادي

تفوقي  لهما  واهدي  وابي  امي  ا�سكر 

والتقدير،  ال�سكر  عبارات  باأجمل  مغلفا 

متمنية من املوىل العلي القدير بان يكرمهما 

بالفوز باجلنة.

�سوق حممد احلو�سني

احلد الإعدادية للبنات

واىل  وابيها  امها  اىل  تفوقها  �سوق  تهدي 

جميع الهل، كما ترغب يف اللتحاق بامل�سار 

القانون  تخ�س�سات  احد  ودرا�سة  التجاري 

اجلامعية،  املرحلة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  او 

وترى ان امتحانات هذا العام جاءت متفاوتة 

بني ال�سهل وال�سعب.

% 97.45

رهف يو�سف امل�سرتيحي

مبنا�سبة  رهف  الغالية  ابنتهم  وعائلته  امل�سرتيحي  احمد  يو�سف  معن  يهنئ   

تفوقها وح�سولها على معدل 45، 97% يف ال�سهادة العدادية متمنني لها مزيداً من 

التقدم والنجاح

% 93

نور اأمين علي رم�سان

املعلمات  وجميع  و�سديقاتي  اأهلي  جميع  واإىل  الغالية  والدتي  اإىل  تفوقي  اأهدي 

واأنوي اللتحاق بامل�سار التجاري.
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مها حممد عيد

العهد الزاهر- علمي 

للوالدين  تفوقها  مها  تهدي 

ومعلماتها،  وخالتها  واإخوانها 

جاءت  المتحانات  اإن  وقالت 

�سهلة هذا العام اإل اأن الوقت كان 

كان  المتحانات  وجدول  �سيقاً 

مزحوماً.

خالد عبدالقادر

 �سهادة الدبلوما المريكية

�سهادة  معيوف  عبدالقادر  خالد  الطالب  نال 

الدبلوما المريكية من مدار�س املعارف 

وبهذه   %9٣ مبعدل  بتفوق  احلديثة 

والديه  اىل  تفوقه  يهدي  املنا�سبة 

اإدارة  اىل  مو�سول  وال�سكر  واأخواته، 

ا�ستكمال  ويتمنى  واملعلمني  املدر�سة 

مرمي عبداهلل عو�س

زنوبيا الإعدادية

وملعلماتها،  واأخواتها  واإخوانها  اأمها  اإىل  تفوقها  مرمي  تهدي 

ماعدا  �سهلة  جاءت  العام  هذا  امتحانات  اأن  ة وترى  د ما

وترغب  بال�سعوبة،  ات�سمت  التي  الجتماعيات 

العلمي  بامل�سار  اللتحاق  يف  مرمي 

باملرحلة الثانوية.

علي اأحمد مهدي 

اخلليل بن اأحمد الإعدادية للبنني

والأهل  الوالدين  اإىل  تفوقه  علي  يهدي 

غالب  اأخيه  خ�سو�ساً  والأ�سدقاء 

ويرغب  و�سانده،  معه  وقف  الذي 

امل�سارات  بتوحيد  اللتحاق  يف  علي 

اإن  يقول  كما  الثانوية،  للمرحلة 

م�ستوى المتحانات كان متفاوتاً لهذا 

العام.

مرمي علي طاهر

مدينة عي�سى الإعدادية للبنات

خ�سو�ساً  والأهل  للوالدين  تفوقها  مرمي  تهدي 

وجلميع  وال�سديقات  اأحالم  خالتها 

جاءت  المتحانات  اأن  وترى  معلماتها، 

الجتماعيات  فمادة  ال�سعوبة  متفاوتة 

يف  ترغب  كما  بال�سعوبة،  ات�سمت 

اللتحاق بامل�سار التجاري.

اإميان جعفر الرب

عايل الإعدادية

وال�سديقات  للوالدين  تفوقها  اإميان  تهدي 

والعائلة الكرمية، وترى اأن المتحانات 

امتحان  ماعدا  العام  هذا  �سهلة  جاءت 

الفرن�سي الذي ات�سم بال�سعوبة.

�سهام جمال قمرب

غالية جمال قمرب

تهديان  وغالية  �سهام  الختان 

والهل  الوالدين  اىل  تفوقهما 

كما  الغالية،  خالتهما  وبالأخ�س 

تهديان التفوق اإىل ال�سديقات جوري 

املعلمات  وجميع  عبدالكرمي  ومرمي 

خ�سو�ساً ال�ستاذة رنا البوعينني.

هند عمر اإبراهيم اآل حممود

احلد الإعدادية للبنات

ترى هند اأن امتحانات هذا العام كانت متفاوتة 

اإل اأن جدول المتحانات كان مزحوماً، 

والأهل  للوالدين  تفوقها  وتهدي 

ومديرة  واملعلمات  وال�سديقات 

ال�سيخ،  مرمي  ال�ستاذة  املدر�سة 

العلمي  بامل�سار  اللتحاق  يف  وترغب 

يف املرحلة الثانوية.

عبداحلكيم مطيع علي

ح�سن اأنور ح�سن

مدينة عي�سى الثانوية للبنني

يهدي كل من عبداحلكيم وح�سن 

الإدارية  والهيئة  للوالدين  تفوقهما 

يهديان  كما  باملدر�سة،  والتعليمية 

التفوق لإخوانهم بجمعية الإ�سالح.
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هديل عارف العري�س

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

جاءت  العام  هذا  امتحانات  اأن  هديل  ترى 

مادة  ماعدا  متو�سط  مب�ستوى 

الريا�سيات التي ات�سمت بال�سعوبة، 

بامل�سار  اللتحاق  يف  هديل  ترغب 

العلمي وتهدي تفوقها اىل كل من اأمها 

واأبيها و�سديقاتها واأهلها.

فاطمة اأحمد خليل الأن�ساري

مدينة حمد الإعدادية للبنات

تهدي فاطمة تفوقها للوالدين ولنف�سها ولالأهل 

امتحانات هذا  الأعزاء، وتقول  اإخوانها  خ�سو�ساً 

ب�سكل عام جاءت �سهلة ماعدا  العام 

املواد الجتماعية حيث كان امتحانها 

الوقت،  من  للكثري  ويحتاج  طويالً 

بامل�سار  اللتحاق  فاطمة  وترغب 

العلمي يف املرحلة الثانوية.

عبداهلل اأحمد يتيم

معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا

العزيزين  للوالدين  تفوقه  عبداهلل  يهدي 

الأعزاء،  الأهل  جميع  واإىل  واإخوانه 

الريا�سيات  مادة  امتحان  اأن  ويرى 

املواد  باقي  عك�س  على  �سعباً  كان 

التي جاءت �سهلة.

 

عبدالرحمن حممد املالود

املحرق الثانوية- علمي 

كل  واإىل  الوالدين  اإىل  تفوقه  عبدالرحمن  يهدي 

من �سانده يف الو�سول ملرحلة التفوق، 

ويرى عبدالرحمن اأن المتحانات جاءت 

�سهلة ما عدا مادتي الريا�سيات واللغة 

فيهما،  �سعوبة  واجهته  اللتني  العربية 

تخ�س�س  درا�سة  عبدالرحمن  ويرغب 

الطب.

�سجى عبدالروؤوف قاروين

الرفاع الغربي- علمي

وزميالتها  الوالدين  اإىل  تفوقها  �سجى  تهدي 

واأخواتها ومدر�ساتها، وتقول اإن م�ستوى 

المتحانات ب�سكل عام كان �سهالً ما عدا 

مادة الريا�سيات، وترغب �سجى بدرا�سة 

تخ�س�س التغذية.

نادين حممد حممود

مدينة عي�سى الثانوية للبنات- جتاري

وخالتها  والأهل  للوالدين  تفوقها  نادين  تهدي 

كميلة باخل�سو�س واإىل جميع املعلمات 

كانت  المتحانات  اأن  وترى  باملدر�سة، 

كان  التي  املواد  بع�س  ماعدا  متفاوتة 

مادة  مثل  ال�سعوبة  من  �سيء  بها 

درا�سة  يف  نادين  وترغب  الريا�سيات، 

احلقوق باملرحلة اجلامعية.

زينب عبداهلل حاجي

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

اأن  اإل  المتحانات كانت متفاوتة  اأن  ترى زينب 

اأغلبها ات�سم بال�سهولة ماعدا املواد الجتماعية حيث 

قالت اإن المتحان كان طويالً مقارنة 

بباقي املواد، ترغب زينب يف اللتحاق 

الثانوية  باملرحلة  امل�سارات  بتوحيد 

الوالدين  اىل  تفوقها  زينب  وتهدي 

وباخل�سو�س  وال�سدقاء  والهل 

�سديقتها هديل التي وقفت بجانبها.

حممد بدر املاجد

املحرق الثانوية- جتاري

الأهل  وجميع  اأمه  اإىل  تفوقه  حممد  يهدي 

من  كل  واإىل  واملدر�سني  والأ�سدقاء 

ال�ستاذ  خ�سو�ساً  تفوقه  يف  �ساهم 

علي املطاوعة، ويرغب حممد بدرا�سة 

م�ستوى  وعن  املحا�سبة،  تخ�س�س 

»امتحانات  حممد:  قال  المتحانات 

هذا العام جاءت ب�سكل عام �سهلة«.

تقى حازم عبدالرحمن الفيل

اأم �سلمة الإعدادية للبنات

بهذا  �سهلة  جاءت  المتحانات  اأن  تقى  ترى 

العربية  اللغة  امتحان  عدا  ما  العام 

وتهدي  ن�سبياً،  طويالً  جاء  الذي 

والأقرباء،  والأهل  للوالدين  تفوقها 

العلمي  بامل�سار  اللتحاق  تنوي  كما 

يف املرحلة الثانوية.
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عهود ح�سني حممد 

عراد الإعدادية

تقول عهود ان المتحانات كانت �سهلة ما عدا 

جاءت  والعلوم  الريا�سيات  مادتي 

امتحاناتهما �سعبة.

بامل�سار  اللتحاق  يف  وترغب 

والدها  اىل  تفوقها  وتهدي  العلمي، 

ووالدتها وخالتها وعماتها واخوالها 

وبالخ�س نبيل وجا�سم.

منرية عارف العريفي

الب�سيتني العدادية للبنات 

كانت المتحانات �سهلة، وامتنى اللتحاق بامل�سار 

وكل  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ا�سكر  العلمي. 

اأثناء درا�ستي واأخ�س بالذكر  من �ساندين 

والدي الغاليني على ت�سجيعهما الدائم يل 

اهلي  بال�سكر  واخ�س  لدعمي  وجهودهما 

وكل من متنى يل التوفيق.

مرام عبداهلل العايل

مدر�سة احلورة ـ جتاري 

والدتي  اىل  جناحي  اأهدي 

بجانبي طيلة  لوقوفهما  وجدتي 

مرام  وترغب  الدرا�سة.  اأيام 

درا�سة الهند�سة املعمارية.

�سارة عادل املرباطي

املحرق الثانوية ـ اأدبي

لول ف�سل اهلل مل ا�سل اىل ماو�سلت له الآن.

ابي  وهو  يل  الكرب  الداعم  كان  من  اىل  جناحي  اهدي 

العزيز، واىل من �ساندتني ووقفت معي وهي 

اهدي  كما  ال�سر�سي«،  »فاطمة  الغالية  امي 

تفوقي اىل عائلة املرباطي وال�سر�سي 

»موزة  خالتي  وباخل�سو�س 

وفوزية«  »فاطمة  وعمتي  وفوزية« 

الجنليزي  الدب  لدرا�سة  واطمح 

ل�سبح مربية اجيال اميانا بال�ستاذة 

اهديها  والتي  النجار  ليلى  الفا�سلة 

جناحي.

مرمي نبيل الأن�ساري

مدر�سة املعرفة الثانوية

اأهدي تفوقي اإىل كل من �ساندين فى 

العزيزين  والداي  وبالأخ�س  درا�ستي 

بالدعاء  تخ�سني  التى  اأن�سي جدتي  ول 

خططي  ومن  الفا�سالت  ومدر�ساتي 

امل�ستقبلية باأن اكون مربية اأجيال.

ح�سة خليل �سويطر 

اأم كلثوم الإعدادية للبنات

حفظهم  لوالديل  تفوقي  اأهدي 

درا�ستي،  على  حلر�سهم  وذلك  اهلل 

�ساندوين،  اللذين  اأهلي  جميع  واإىل 

وملعلماتي الالتي كان لهم الف�سل يف 

تفوقي.

نور حبيب ح�سن

يرثب الإعدادية للبنات

عائلتها،  اىل  تفوقها  نور  تهدي 

واجهت �سعوبات يف فرتة  انها  وتقول 

كما  الوقت،  �سيق  ب�سبب  المتحانات 

ترغب نور باللتحاق بامل�سار العلمي يف 

املرحلة الثانوية.

موزة يو�سف بوعالي 

العهد الزاهر- علمي

كانت المتحانات متفاوتة امل�ستوى بني ال�سهل 

وال�سعب.

واأ�سكر  الطب،  درا�سة  اأنوي 

له  كان  من  وكل  و�سديقاتي  عائلتي 

ف�سل يف تفوقي الدرا�سي.

% 97.18

نور في�سل ال�سوفة

مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات 

وطني  اإىل  تفوقي  اأه���دي 

مدينة  مدر�سة  ومعلمات  واأ�سرتي 

توبلي  ومدر�سة  الإعدادية  عي�سى 

رباب  ماما  وبالأخ�س  الإبتداأئية 

جعفر.
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ندى عبداهلل زين خ�سري

املحرق الثانوية ـ علمي

كان م�ستوى المتحانات متفاوتا ماعدا امتحان 

الريا�سيات الذي كان �سعبا وبحاجة 

اىل وقت اطول لالجابة على ال�سئلة.

واهدي  الطب،  درا�سة  انوي 

تفوقي اىل الوالدين والهل وال�سدقاء 

وجميع املعلمات.

�سارة خالد اجلابر

زنوبيا الإعدادية

وملديرة  وال�سديقات  لالأهل  تفوقها  �سارة  تهدي 

املدر�سة ومعلماتها، وترى ان المتحانات 

مادة  خ�سو�ساً  العام  هذا  �سعبة  جاءت 

الريا�سيات، وتود �سارة اللتحاق بامل�سار 

العلمي.

زهراء يو�سف عبا�س

املحرق الثانوية- علمي

الريا�سيات  مادة  امتحان  ماعدا  �سهلة  المتحانات  كانت 

مزيد  اىل  وحتتاج  طويلة  ا�سئلتها  كانت  من التي 

الوقت للالجابة عليها.

اأنوي درا�سة الطب، واأهدي تفوقي 

وال�سديقات  والأهل  الوالدين  اىل 

وجميع املعلمات.

مرمي عبدالكرمي اأحمد

احلد الثانوية للبنات - جتاري

والأهل  الوالدين  اىل  جناحي  اهدي 

�سببا  كن  الالتي  التجاري  ومعلمات 

تخ�س�س  بدرا�سة  واأرغب  تفوقي  يف 

القت�ساد.

نوح اأحمد الرا�سدي

الدراز الإعدادية للبنني

الغالية  اأمه  اإىل  تفوقه  نوح  يهدي 

اأن  ويرى  معه،  من وقف  وكل  وعائلته 

امتحان  ماعدا  �سهلة  المتحانات جاءت 

ويرغب  بال�سعوبة،  ات�سم  الذي  العلوم 

توحيد  بتخ�س�س  اللتحاق  يف  نوح 

امل�سارات باملرحلة الثانوية.

عقيلة ح�سني حاجي

زنوبيا الإعدادية 

كانت  المتحانات  اأن  عقيلة  ترى 

جميع  م�ستويات  مع  ومتنا�سبة  �سهلة 

الطلبة.

العلمي  بامل�سار  اللتحاق  وتنوي 

ووالدتها  والدها  اإىل  تفوقها  وتهدي 

واإخوانها واأهلها وجميع �سديقاتها.

نوف فوؤاد حممد نور

احلد الإعدادية للبنات

ترى نوف ان المتحانات لهذا العام كانت متفاوتة 

الريا�سيات  مادة  وال�سعبة خ�سو�ساً  ال�سهلة  بني 

كانت تت�سم بال�سعوبة، وترغب نوف 

تهدي  العلمي،  بامل�سار  اللتحاق  يف 

وجدتها  الوالدين  اىل  تفوقها  نوف 

الغالية وجميع الهل وال�سدقاء، كما 

ال�سكر  جزيل  املدر�سة  مديرة  ت�سكر 

لهتمامها  بالطالبات.

�سفية فوؤاد املاجد

احلد الثانوية- علمي

للعائلة  تفوقها  �سفية  تهدي 

1ب«،  علم   6« ب�سف  وال�سديقات 

وترى اأن المتحانات �سهلة ماعدا مادة 

بال�سعوبة،  ات�سمت  التي  الريا�سيات 

تخ�س�س  بدرا�سة  �سفية  وترغب 

الهند�سة الإلكرتونية.

ح�سة عبدالرحمن الري�س

زنوبيا الإعدادية

تعتقد ح�سة اأن المتحانات كانت 

لأدائها  املخ�س�س  الوقت  ولكن  �سهلة 

غري كاٍف.

وتنوي اللتحاق بامل�سار العلمي، 

مقدمة تفوقها اإىل اأمها واأبيها واإخوانها 

و�سديقاتها.
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% 97 % 92.91

% 91.5

% 97.36

% 92.4

% 90.5

% 94.6

% 93.55

اأمل عبدالر�سول مهدي دروي�س

مدينة حمد الثانوية- علمي

جاءت المتحانات �سهلة ولكن مادة الريا�سيات 

كانت الأ�سعب فامتحانها طويل ويحتاج ملزيد من 

الوقت لالإجابة على جميع الأ�سئلة.

العلوم  درا�سة  يف  اأمل  ترغب 

امل�سرفية واملالية، وتهدي تفوقها اىل 

من افتقدت ا�سراقته يف يوم تخرجها، 

جدها  اىل  وبا�سمه  به  �سموت  وملن 

الغايل رحمه اهلل.

وجدان حممد جا�سم 

ال�ستقالل الثانوية - جتاري

�سعبة  جاءت  المتحانات  باأن  وجدان  ترى 

الت�سميم  درا�سة  يف  وترغب 

يف  لالأهل  تفوقها  وتهدي  الداخلي 

والأخ  الوالدين  واإىل  والإمارات  قطر 

العزيز.

�سوق م�سطفى اأحمد 

املحرق الثانوية- علمي

ماعدا  �سهلة،  المتحانات  كانت 

احتوى  الذي  الريا�سيات  مادة  امتحان 

على بع�س ال�سعوبات.

عائلتي ومعلماتي  اإىل  تفوقي  اأهدي 

و�سديقاتي احلبيبات.

دانة عبدال�سالم حممد بوعلي

زنوبيا الإعدادية للبنات

ولكن  �سهلة  المتحانات  جاءت 

مادة العلوم كانت الأ�سعب.

بامل�سار  اللتحاق  دانة  ترغب 

التجاري، وتهدي تفوقها اىل الوالدين 

العزيزين وال�سديقات.

جمانة حممد جا�سم

عراد الإعدادية

�سعبة  جاءت  المتحانات  اأن  جمانه  ترى 

وترغب يف درا�سة التخ�س�س التجاري 

باملرحلة الثانوية وتهدي تفوقها لالأهل 

والوالدين.

اإميان اإبراهيم املحمود

زنوبيا الإعدادية 

�سهلة  المتحانات  اإن  اإميان  تقول 

�سعبة  كانت  التي  العربي  مادة  ماعدا 

نوعاً ما.

اأرغب يف اللتحاق بامل�سار العلمي، 

واأهدي تفوقي اإىل الأهل واإدارة املدر�سة 

وال�سديقات.

يو�سف عبدالرحمن غنيم

مرمي عبدالرحمن غنيم 

املرحلة  يف  احلقوق  درا�سة  يف  يو�سف  يرغب 

بامل�سار  اللتحاق  يف  مرمي  ترغب  بينما  اجلامعية 

العلمي.

اإىل  تفوقهما  ويو�سف  مرمي  ويهدي 

الوالدين العزيزين.

حممد اأمري عفوين

الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني 

والأهل  والوالدة  للوالد  تفوقة  حممد  يهدي 

والأ�سدقاء واإدارة املدر�سة مع متنياته 

باأن يكون مهند�ساً معمارياً كوالده.

% 92.27

مرمي عون العريبي

مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية للبنات 

وجميع  عائلتي  اإىل  تفوقي  اأهدي 

م�ستواي  رفع  يف  �ساهم  من 

نور  واإىل  معلماتي  واإىل 

لت�سجيعها يل.

% 95
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مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية تطلق فوجها اخلام�س
وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  رعاية  حتت 

الرتبية والتعليم، اأقامت مدر�سة عبدالرحمن كانو الدولية 

الدولية  البكالوريا  ل�سهادة  اخلام�س  الفوج  تخريج  حفل 

والثانوية العامة، وذلك م�ساء يوم الثنني املوافق 9 يونيو 

2014م يف قاعة املوؤمترات الكربى يف فندق اخلليج. 

حيث ح�سر احلفل ال�سيخ ه�سام بن عبدالعزيز اآل خليفة 

احلفل،  راعي  عن  نائباً  واخلدمات  للموارد  الوزارة  وكيل 

وبح�سورالوجيه مبارك بن جا�سم كانو رئي�س جمل�س اإدارة 

جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو والوجيه عبدالعزيز بن جا�سم 

من  والعديد  املجل�س  واأع�ساء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  كانو 

املدعوين واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

الكرمي،  القراآن  ثم  الوطني  بال�سالم  الحتفال  بداأ  وقد 

جمل�س  ع�سو  العطوي  �سعد  مبارك  الأ�ستاذ  األقى  بعدها 

الإدارة التنفيذي كلمة جمل�س الإدارة رحب فيها باحل�سور 

اأجل  الدائم من  الإدارة وحر�سه  اهتمام جمل�س  واأكد على 

الرتقاء والتطوير للعملية التعليمية يف املدر�سة كما اأعرب 

عن �سعادته بالنتائج الإيجابية للمدر�سة واإقامتها للعديد 

من الفعاليات وامل�سروعات املميزة التي قامت بها املدر�سة 

يف خمتلف املجالت، موؤكداً على ا�ستمرار تقدمي كل الدعم 

والإمكانات من اأجل اأن توا�سل املدر�سة دورها وواجباتها 

التعليمية والجتماعية والوطنية. 

كلمة  املدر�سة  مديرة  جناحي  عائ�سة  األقت  وبعدها 

عربت فيها عن �سعادتها لتخرج الفوج اخلام�س واعتزازها 

مبا حققته املدر�سة من نتائج متقدمة ومتميزة طوال العام. 

كما اأعلنت يف كلمتها على ح�سول الطالبة روان عمر را�سد 

على منحة مدر�سة عبدالرحمن كانو اجلامعية لهذا العام 

متمنية لها كل التوفيق والنجاح. 

على  ال�سهادات  بتوزيع  احلفل  راعي  تف�سل  بعدها 

الطلبة اخلريجني.

بح�ضور وكيل الوزارة للموارد واخلدمات 

مدر�سة مدينة عي�سى الثانوية للبنني حتتفل بتخريج 192 طالباً 
الثانوية  عي�سى  مدينة  مدر�سة  نظمت 

للبنني حفل تخريج الفوج ال�ساد�س من امل�سار 

املوحد لطالبها البالغ عددهم )192( طالباً، 

عبدالعزيز  بن  ه�سام  ال�سيخ  بح�سور  وذلك 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة  واخلدمات،  للموارد 

الهيئتني الإدارية والتعليمية باملدر�سة، حيث 

والتعليم  الرتبية  وزارة  ب�سالة  احلفل  اأقيم 

مبدينة عي�سى.

الوزارة  وكيل  األقى  احلفل  وخالل 

للموارد واخلدمات كلمًة اأ�ساد فيها بالنتائج 

التي حققها الطلبة اخلريجون، موؤكداً حر�س 

املراحل  الطلبة يف كافة  الوزارة على رعاية 

النجاح  من  املزيد  نحو  ودفعهم  الدرا�سية 

والتوفيق يف امل�ستقبل. 

املدر�سة  مدير  رفعت  طارق  األقى  بعدها 

على  اخلريجني  الطالب  خاللها  هناأ  كلمة 

جناحهم واإجنازاتهم العظيمة، م�سيداً باأولياء 

الأمور الذي كان لهم الدور الأ�سا�سي يف هذا 

وامل�ساندة  الدعم  فريق  اأن  وموؤكداً  النجاح، 

الأثر  له  كان  املدار�س  اأداء  مب�سروع حت�سني 

الأكرب يف ارتفاع امل�ستوى التح�سيلي لطلبة 

املدر�سة.

األقاها  التي  اخلريجني  كلمة  اأعقبها 

فيها  قدم  والتي  العو�سي،  اأحمد  الطالب 

املدر�سة واملعلمني  اإىل مدير  والتقدير  ال�سكر 

الأفا�سل، واإىل اإخوانه اخلريجني، طالبا منهم 

اجلد واملثابرة من اأجل وطن اأف�سل. 

اخلريجون  الطلبة  اأدى  اخلتام  ويف 

الوزارة  وكيل  قام  بعدها  وطنية،  اأن�سودة 

للموارد واخلدمات بت�سليم ال�سهادات للطالب 

اخلريجني.

% 91.2

زينب حممد جالل عي�سى

�سرتة الثانوية للبنات - علمي

والديها  اإىل  تفوقها  زينب  تهدي 

العزيزين واأهلها و�سديقاتها.

الإمتحانات  ان  وترى 

جاءت متفاوته ما عدا امتحان 

الريا�سيات الذي جاء �سعباً 

الطب  درا�سة  يف  وترغب 

الب�سري.
% 94.70% 96.5

را�سد �سالح ناجي علي

الزلق البتدائية الإعدادية

وخالته  للوالدين  تفوقه  را�سد  يهدي 

اأم �سعود وجدته املرحومة،  فاطمة وخالته 

اللغة  مادة  امتحان  اأن  ويرى 

لكرثة  �سعبة  جاءت  العربية 

الق�سائد املطلوبة فيها، ويرغب 

بامل�سار  اللتحاق  يف  را�سد 

التجاري.

عائ�سة يو�سف اأحمد املحميد

زنوبيا الإعدادية للبنات

هلل احلمد كانت المتحانات �سهلة ومي�سرة للجميع، 

وامتنى اللتحاق بامل�سار العلمي وذلك لتحقيق جميع 

خططي امل�ستقبلية.

ا�سكر اهلل �سبحانه وتعاىل على توفيقه 

يل يف درا�ستي كما ا�سكر والدي الغاليني 

وجهودهما  يل  الدائم  ت�سجيعهما  على 

اهلي  بال�سكر  واخ�س  لدعمي  امل�ستمرة  

وكل من متنى يل التوفيق.
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% 91.9

% 95.5

% 91.3

% 90.7

% 90.2

% 90

% 94.2

خولة يو�سف اأحمدي

خولة الثانوية للبنات- جتاري

كانت اأ�سئلة المتحانات متوقعة 

كانت  التي  الريا�سيات  مادة  ماعدا 

اأطول  وقت  اإىل  جدا وحتتاج  �سعبة 

للحل.

علوم  تخ�س�س  درا�سة  اأنوي 

احلا�سوب واأهدي تفوقي اإىل الوالدين 

العزيزين.

حنان �سريوز �سكيب

غازي الق�سيبي للبنات ـ جتاري

�سعبا  كان  الذي  الريا�سيات  مادة  امتحان  ماعدا  �سهلة  المتحانات  كانت 

والوقت املحدد له �سيقاً.

اأنوي درا�سة اللغة الجنليزية واهدي تفوقي اإىل اأمي واأبي واأخواتي وجدي 

وجدتي.

�سوق دروي�س ال�سيخ

الب�سيتني الإعدادية

كانت  امتحاناتها  اإن  �سوق  تقول 

اللتحاق  وتنوي  املجمل،  يف  �سهلة 

بامل�سار العلمي يف املرحلة الثانوية..

وتهدي تفوقها اإىل الوالدين والخت 

والخ العزيز.

يعقوب حممد �سويلح 

مدينة حمد الإعدادية 

كانت المتحانات �سهلة ماعدا امتحان العلوم، واأهدي تفوقي اإىل اأمي الغالية 

رقية ال�سعود واأختي الهنوف وكل من �ساندين للو�سول اىل التفوق.

عبداهلل عبدالرحمن اخوند العو�سي

الهداية اخلليفية - علمي

متفاوتة  كانت  المتحانات  اإن  عبداهلل  يقول 

كان  الريا�سيات  وامتحان  امل�ستوى 

�سعباً.

املدنية  الهند�سة  درا�سة  ينوي 

ويهدي تفوقه اإىل والديه واأهله وجميع 

اأ�سدقائه ومعلميه.

حممد عمران خان رفيق

ال�سلمانية الإعدادية

ولكن  امل�ستوى،  متو�سطة  المتحانات  كانت 

وال�ساتذة  والوالدين  اهلل  بف�سل 

وجميع اأ�سدقائه.

املوحد  بامل�سار  اللتحاق  اأنوي 

العلمي،  امل�سار  يف  و�ساأتخ�س�س 

واأهدي تفوقي اىل الوالدين واملدر�سني 

وجميع الأ�سدقاء.

حمد اأمري اخلال

الهداية اخلليفية - علمي

يرى حمد اأن امتحانات هذا العام كانت �سهلة 

والريا�سيات  العربي  مادتي  ماعدا 

اللتني احتوتا بع�س ال�سعوبة.

وينوي درا�سة برجمة الكمبيوتر، 

ومدير  الوالدين  اىل  تفوقه  ويهدي 

�سانده  من  وجميع  والهل  املدر�سة 

للو�سول اىل التفوق.

% 93.09

نورة حممد �سند

احلد الإعدادية للبنات

العزيزين  لوالدي  تفوقي  اأهدي 

واأخواتي  واإخواين  وجدتي  وجلدي 

وجميع معلمات املدر�سة. 


