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حكمة العدد : )هناك من يحرجك بأخالقه وهناك من يجرحك بأخالقه( الفرق نقطة...



نظم قسم التربية اإلسالمية في مدرسة لؤلؤة الخليج العربي فعالية حفظ القرآن الكريم شارك فيها 
كل  من  ثالثة طالب  فوز  عن  أسفرالتنافس  وقد   . المراحل  جميع  من  المدرسة  من طالب  عدد 
مرحلة بالمراكزالثالثة األولى .وقد حصل الطالب االفائزون على جوائز مالية  بعد تقييم أدائهم 
من قبل لجنة التحكيم التابعة لجمعية  )إقرأ ( ،وحضر الحفل الهيئة اإلدارية والتعليمية في المدرسة 

باالضافة الى أولياء أمور الطلبة الذين حضروا لتشجيع أبناءهم وتحفيزهم على المضي قدماً .

لوقد استمتع الجميع بالتالوة المباركة لطلبتنا األعزاء داعين لهم باألجر والثواب .
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مسابقة القرآن الكريم  



اختتمت يوم السبت 20 إبريل فعاليات ملتقى المبدعات العربيات في دورته الجديدة بمدينة سوسة 
بتونس تحت عنوان » تكنولوجيات االتصال وأثرها في إبداع المرأة العربية » بمشاركة من باحثات 

ومبدعات من مختلف الدول العربية .
وشاركت الطالبة البحرينية الموهوبة مريم جميل أحمد من مدرسة لؤلؤة الخليج العربي في الملتقى 
وعبرت في مداخلتها عن إيمانها العميق بإبداع المرأة العربية والبحرينية وبحاجتها القوية إلى الدعم 
من مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كما عبرت عن طموحها في أن تسجل اسمها 
ضمن المبدعات العربيات في المستقبل القريب من خالل بحوثها العلمية . ومن الجدير بالذكر أن 
مريم جميل قد حصلت على المركز األول بجدارة في مسابقة البحوث في وزارة التربية والتعليم على 

مستوى المدارس الثانوية . 
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ملتقى املبدعات العربيات يف تونس ينطلق بحضور طالبة بحرينية



 تحت رعاية األستاذه أمينه الحواج  تمفي قاعة ارادوس افتتاح معرض العلوم والرياضيات السنوي 
يوم األحد الموافق 2013/3/31. و هدف المعرض إلى تعزيز الجانب العملي في تدريس العلوم و 
الرياضيات و حث الطلبة على تطبيق المفاهيم في الحياة العملية  وقد قام الطلبة من جميع المراحل 
بإجراء تجاربهم العلمية وتقديم المفاهيم الرياضية بطريقة عملية وممتعة أثرت خبراتهم في الجانبين 

العلمي والرياضي.

و قد تقدمت مديرة المدرسة بالشكر و التقدير إلى األستاذة أمينة الحواج على تقديمها الدعم إلى الطلبة 
المتميزين في الجانب العلمي و أثنت على جهودها في االنجازالعلمي متمنية لها كل التوفيق.  

معرض العلوم والرياضيات السنوي مبدرسة لؤلؤة الخليج 
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في إطار احتفاالت المملكة بالعيد الوطني .. نظم قسم الثقافة والتراث في متحف البحرين الوطني فعالية 
ثقافية ترفيهية لطلبة المدارس عبارة عن ورش تعليمية للتعرف على تاريخ البالد، وقد شارك طالب 
للرسم واألعمال   للكتابة وأخرى  بثالث ورش ضمت ورشة  الرابع والخامس  الصفوف  المدرسة من 

اليدوية .

زيارة املتحف الوطني 

اليوم الريايض 
كعادتها السنوية ، نظمت مدرسة لؤلؤة الخليج العربي ن  يوماً رياضياً صحياً وترفيهياً لجميع 

المراحل الدراسية  تم إقامته على مالعب الجندرز - االرسنال  ، بقيادة مدرسي التربية الرياضية 
وبالتعاون مع االستاذ زاهر العسبول . 



البلدي  المجلس  والتنسيق مع عضو  وبالتعاون  الشهابي  الدكتور صادق  الصحة  تحت رعاية وزير 
خالد بوعنق ومحافظة المحرق وشركة بتلكو نظم االحتفال بيوم الصحة العالمي في جزر أمواج في 
منطقة المارينا تحت شعار )السيطرة على ارتفاع ضغط الدم( ، وقد كانت الفعالية عبارة عن مسابقة 
الى فحوصات طبية ومعرض صحي وبرنامج  رسم وترفيه لألطفال  الهوائية باإلضافة  للدراجات 
فيها عن  التي عبروا  بلوحاتهم  الرسم  العربي في  الخليج  لؤلؤة  . وقد شارك مجموعة من موهوبي 

أمراض القلب والشرايين وضغط الدم في ركن خاص بالمدرسة .

مواهب لؤلؤة الخليج يشاركون بلوحاتهم يف يوم الصحة
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حرصاً من إدارة مدرسة لؤلؤة الخليج العربي على إحياء المناسبات العالمية وصقل واكتشاف ودعم 
مواهب طلبتها في كافة المجاالت . اقامت لجنة الموهوبين ) آللئ ( بمناسبة يوم المسرح العالمي 
مسابقة في األداء التمثيلي الفردي ، بحضور كل من الفنانين جمعان الرويعي وعلي سيف والفنانتين 
فضيلة المبشر ويسرى عبدالمحسن الذين قاموا بتحكيم وتقييم أداء الطلبة ، وقد فاز الطالب حسين سيد 
كامل بالمركز األول ، والطالبة مروه عباس بالمركز الثاني بينما فازت ميعاد جاسم بالمركز الثالث .

وفي الختام تم تكريم جميع الطلبة المشاركين.

فعالية يوم املرسح العاملي
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تحت رعاية األستاذة كفاية حبيب العنزور المنسق الوطني و رئيسة لجنة مدارس البحرين  المنتسبة 
فعاليتها  العربي  الخليج  لؤلؤة  بمدرسة  اليونسكو  لجنة  نظمت   ، والتعليم  التربية  بوزارة  لليونسكو 
السنوية التي تناولت موضوع التسامح الديني سعياً لتعزيز قيم التعايش والتسامح الديني بين المجتمع 
ويهدف نشر الوعي الثقافي بين الطلبة في شتى مناحي الحياة وتطوير ملكاته استكماالً للدور التعليمي 

للمدرسة .وذلك يوم األربعاء الموافق 2013/3/27
السماوية  األديان  لكافة  وتقديرهم  إحترامهم  معبرين عن  متعددة  فنية  لوحات  المدرسة  طلبة  وقدم 
قيم  تعزيز  على  لحرصهم  الحاضرين  لجميع  والتقدير  بالشكر  المدرسة  إدارة  وتقدمت   ، األخرى 

التسامح الديني.

فعالية التسامح الديني يف مدرسة لؤلؤة الخليج العريب
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الطبي  الفحص  فعالية  األمريكية  االرسالية  بالتعاون مع مستشفى  االجتماعي  االرشاد  قسم  نظم 
لطلبة المرحلة الثانوية ، تم افتتاحها بمحاضرة عن الطعام الصحي ثم تالها قياس وزن وطول 

الطلبة باالضافة الى نسبة قياس نسبة السكر وضغط الدم .
الثدي  الطبي بفحص  الفريق  قام  اإلبتدائية ، وكذلك  المرحلة  النظر لطلبة  تم إجراء فحص  وقد 

لمدرسات المدرسة باإلضافة الى السكر والضغط.

زيارة املستشفى األمرييك
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نظمت لجنة الطلبة الموهوبين ) آللئ ( فعالية خاصة بطلبتها الموهوبين في الرسم من المرحلتين 
اإلعدادية والثانوية يوم السبت 16 مارس في نقش جاليري )مجمع العالي( وقد حضر الفعالية افراد 
من الهيئة التعليمية واإلدارية باإلضافة إلى أولياء أمور الطلبة ، وقد افتتحت الفعالية الفنانة زينب 

سوارالتي قامت بتقييم أعمال الطلبة وتقديم النصح واالرشاد لهم.

لجنة املوهوبني باملدرسة  



2013/3/21م   الموافق  الخميس  يوم  العربية  الخليج  لؤلؤة  مدرسة  في  العربية  اللغة  قسم  نظم   
مسابقة تحت عنوان )شعر النقائض( يوم الشعر ، وذلك بمناسبة يوم الشعر العالمي.

 وقد شارك العديد من المدارس اإلعدادية في المسابقة وكانت النتائج كالتالي  :
المركز األول / مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين

المركز الثاني / مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادية للبنين .
المركز الثالث / مدرسة القضيبية اإلعدادية للبنين

وقد قام بتحكيم المسابقة : أ.عبد الجبار علي و أ.حبيب حيدر و أ.زكريا يوسف رضي.
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يوم الشعر العاملي 
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حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة الباكلوريا الدولية

  احتفلت مدرسة لؤلؤة الخليج العربي الخاصة بتخريج الفوج الرابع  من طلبة المرحلة الثانوية 
الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية )IB ( ، وقد تخلل الحفل كلمة لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ 

محمد موسى العالي الذي حثَّ الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية بعزيمة و إصرار من أجل 
خدمة المجتمع ورفعة مملكة البحرين ، كما تضمن الحفل كلمة لمديرة المدرسة األستاذة ابتسام 

الزيرة التي شكرت الجميع على جهودهم خالل العام الدراسي  ، و ذّكرت الطلبة بضرورة تعزيز  
مبدأ التسامح الديني و نبذ التعصب البغيض و احترام وتقدير ثقافة اآلخر ، وكذلك تضمن الحفل 

كلمة للطلبة الخريجين الذين أكدوا على عزمهم على المثابرة و مواصلة التقدم والعمل الجاد من أجل 
تقدم الوطن وازدهاره . 



الخليج  لؤلؤة  مدرسة  أطفال  غنى   ، الّزاهية  الّربيعية  واأللوان  والّسرور  الفرح  يسوده  بــجٍو     
 ، العربية  الثالث  وباللّغات   ، يهددها  الذي  البيئي  التّلوث  من  األرض  حماية  أجل  من  العربي 
االنكليزية ، والفرنسية في احتفالهم الختامي الّسنوي الذي أقامته المدرسة يوم الجمعة العاشر من 
والهيئة   ، األمور  أولياء  وبحضور   ، عيسى  بمدينة  والتّعليم  التّربية  وزارة  في صالة  يونيو  شهر 
اإلدارية والتعليمية في المدرسة  ، وقد تخلل الحفل عرض فقرات متنوعة في الموسيقى والتّمثيل 
 . الخاصة  االحتياجات  ذوي  أطفال  ومساندة  المهن  كل  واحترام   ، المحبة  إلى  دعت  واالنشاد 
   . الفعالية  انجاح  في  ساهم  من  ولكلِّ   ، للحضور  بالشكر  الختام  في  المدرسة  مديرة  توجهت  وقد 

تحت شعار YOLO  شباب لؤلؤة الخليج يتصدرون 17 مدرسة ثانوية في العمل التطوعي 
كتابة : مريم جميل 

أطلقت مجموعة من طلبة الثانوية بمدرسة لؤلؤة الخليج العربي الخاصة  في مطلع إبريل مجموعة  
»نداء« وهي مجموعة شبابية تتبنى عدة مبادرات تطوعية ، وسجلت نداء مبادرتها األولى ضمن 
مسابقة لوزارة التربية و التعليم لتبني  نشرعدة قضايا إنسانية في سياق العمل التطوعي وفازت 
بالمركز األول ) مكرر ( . و تضم هذه المجموعة فئات طالبية من المرحلة الثانوية بادرت منذ 
اللحظة األولى لتأسيسها بالتواصل مع  مختلف مؤسسات المجتمع لما لها من رؤية نبيلة في بناء 

مستقبل واعد.

مدرسة لؤلؤة الخليج العريب تغني لألرض واملحبة يف احتفالها 

السنوي ..

 ADHD نداء« تحمل عىل عاتقها نرش قضية أطفال «
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و في أولى مبادرتها  التطوعية، حملت نداء على عاتقها نشر قضية األطفال ذوي اضطراب فرط 
الحركة ونقص االنتباه أو ما يعرف   باضطراب ADHD لتوعية شرائح مجتمعية مستهدفة ، منها 
أولياء األمور ، المدرسين ، والطلبة ممن لهم عالقة بهذه الفئة .  و قد اهتمت » نداء »  بهذه القضية 
بالذات لكونها منتشرة على نطاق واسع في المجتمعات المدرسية المحلية  ، إال أنه كان لها النصيب 
الوافر من التجاهل لقلة الوعي و عدم إدراك المجتمع بمدى انتشارها وحجم الجهود المطلوبة لعالجها.
و من هذا المنطلق، رفعت »نداء« حملتها التطوعية األولى »  YOLO » تحت شعار :« ألننا قد 
أعطينا فرصة واحدة لنحيا، فلنسمع العالم هذا النداء..« You only live once. و تهدف الحملة 
إلى نشر الوعي على أوسع مدى من خالل جميع السبل و القنوات المتاحة التي ستوصل نداء هذه 

المبادرة إلى المجتمع.
و في سياق آخر، لقت »  YOLO » دعما كبيرا من مختلف الجهات الرسمية و الخاصة في إطار 
أنها  و  المتلقين، خصوصا  إيجابي ملحوظ على  تأثير  لها  كان  و  االرتقاء.  و  للنمو  المجتمع  سعي 

مستمدة من طاقات شبابية واعدة.
و عن سبب اختيار«  YOLO “ كشعار للحملة، قالت جنات جميل، قائدة الفريق :« يجتاز عالم 
الطفولة في كثير من الدول ومنها البحرين هذه األيام منعطفا تربويا صعبا بحيث يعاني آالف األطفال 
حول العالم من ظروف اجتماعية قاهرة أدت إلى عزل فئة الـ  ADHD  وإهمالهم. وهذا ما نقصد 
من خالل كلمة YOLO أننا نعيش مرة واحدة لذا علينا مساعدة أطفال الـ«  ADHD » ألنهم هم 
نداء سعيها في تحقيق  بحياة عادلة.«  وستواصل   ينعموا  ان  لذا يجب  يعيشون مرة واحدة  كذلك 
مهمتها النبيلة رغم كونها تخطو أول خطواتها نحو تحقيق هدفها المنشود.. آملة أن يصل نداها إلى 

أقصى مدى ممكن . 
كما نظمت نداء أربع فعاليات لنشر رسالتها والتواصل مع المجتمع وأطلقت صفحات تواصل اجتماعي 

كما وأخرجت أفالما قصيرة عبرت فيها عن مشكلة أطفال اضطراب ADHD واحتياجاتهم . 

مدرسة لؤلؤة الخليج العريب تغني لألرض واملحبة يف احتفالها 

السنوي ..
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حصلت الطالبة جنات جميل من الصف العاشر على المركز األول في مسابقة التعبير الكتابي 
ليوم المرأة البحرينية على مستوى المدارس الثانوية .

والتي   ) وطن  ذاكرة   ( الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة  في  السلمان  ميثم  مهدي  الطالب  فاز 
تنظمها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل .

فازت الطالبة مريم جميل من الصف الثاني عشر بالمركز األول في مسابقة  البحوث الطالبية  
)عزنا في تراثنا ( والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس الثانوية .

فازت الطالبة نور الشيخ من الصف الثاني عشر بالمركز الثاني في مسابقة البحوث الطالبية  
)عزنا في تراثنا ( والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس الثانوية .

فازت الطالبة نور الشيخ من الصف الثاني عشر بالمركز الثاني في مسابقة البحوث الطالبية  
) عزنا في تراثنا ( والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس الثانوية .

الثقافية  المسابقة  في  األول  بالمركز  الثامن  الصف  من  كامل  سيد  حسين  سيد  الطالب  فاز 
االلكترونية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم على مستوى المدارس االعدادية .

حــــــصـــاد 

مسابقات شاركنا فيها 

مسابقة التحقيق الصحفي

مسابقة وطن التسامح 

مسابقة المسرح للمعلمين 

مسابقة المجلة االلكترونية 

مسابقة تأصيل القيم 

مسابقة االبداع الشعري 

مسابقة الشيخة لولوه 

مسابقة المراسل الصحفي 

مسابقة العمل التطوعي 

مسابقة المذيع المتميز 

مسابقة القصة القصيرة 

مسابقة اإلبداع الشعري للمعلمين 

مسابقة المرشد السياحي

مسابقة الدليل السياحي 
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حصل كّل من الطالب مهدي محمد صالح والطالبة كوثر محمد تقي من الصف العاشر على 
منحة yes التي تقدمها السفارة االميركية لطالب المدارس الثانوية لتبادل الشباب والدراسه 

لمدة عام واحد في الواليات المتحدة االمريكية.
حصلت الطالبة فاطمه حبيب من الصف الثاني عشر على بعثة من جامعة SP Jain  من بين 
منافسات على مستوى مدارس عدة والطالبة نور الشيخ على بعثة من الجامعة األمريكية في 

بيروت
المبدعة ( بمدرسة  المعلمة الصغيرة  المدرسة في مسابقة تربوية تعليمية عنوانها )  مشاركة 
البالد االبتدائية للبنات وقد حصلت المدرسة على المركز الثالث وقد شارك في المسابقة: يقين 

أمين ، مريم عيسى و زينب عبدهللا.

تحت شعار YOLO  شباب لؤلؤة الخليج العربي يتصدرون 17 مدرسة ثانوية في  مسابقة 
العمل التطوعي .

فازت الطالبة مريم جميل بالمركز األول في مسابقة المراسل الصحفي.  

فازت الطالبة دانة المال بالمركز األول في مسابقة المرشد السياحي. 

فازت االستاذة انتصار يوسف بالمركز في مسابقة التأليف المسرحي.

فازت المدرسة بالمركز الثاني في مسابقة الشريط اإلذاعي.
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GRADE 2

GRADE 4

GRADE 3

GRADE 5

Zain Husain Abduljalil Slaman- 1st place
Noor Ebrahim Eid Ahmed Hassan- 2nd place
Mohamed Jaber Hassan Abdulla Hubail- 3rd place
Nawraa Mohammed Ali Abdulla
Haitham Yousif Mirza Jaffar
Alya Ahmed Kadhem Ahmed Kadhem
Habid Faisal Abdulla Habib Abdulnabi
Mohammed Sadiq Isa ansoor
Resul Nader Mirza Moh’d
Ghufran Abbas A. Hussan Al Sendi
Razan Hasan Ahmed Eid Mohamed
S. Ali Mustafa Hmaeed Al Kamel
Sara Osama Ahmed Abdulla Ahmed Al Najjar 
Mohammed Hasan Mohammed Saeed Nasser

Moosa Jaffar Hassan Al Qubaiti- 1st place
Abdulla Murtadha Ali Deabel- 2nd place
Mohammed Adel Abdulla Hassan- 3rd place
Manar fadhel Isa Mansoor
Afnan Zuhair Ali Ahmed Hasan Masool
Zahraa Ebrahim Kadhim Ahmed
Khadija Saeed Abdulla Albasri
Amna S. Aqeel Alawi Mahfoodh Shubbar
Hassan Mohammed redha Al Omran
Hadi Isa Mahdi Al Qubaiti
Salama Nader Yousif Ali Mohammed
Mohsen Ali Abdulla Maki Mohammed
Naeema Mohammed A. Ali Al-Saffar

Mahmood Abdul Aziz Mohammed Al Wadi- 1st place
Zahraa Taher Saleh Hussain- 2nd place
Ali Younis Abdul Wahab Al Haddar- 3rd place
Yaqeen Ameen A. Al Samad Al Laith
Mohamed Ali Maki Ali Juma
Fatima Abdulla A. Hadi Abdulla
Maria Jaafar Hasan Al-Zayer
Ali Mahmood Mohammed Al Hamad
Zahraa Jalal A. Nabi Al- Qasab
Saleh Dhaif Hussain Saleh Hussain
Zainab Ahmed Yousif Al Mubarak
Hussain Ali Hussain Mahdi

Mustafa Adel Salman Al Sayaad- 1st place
Hussain Ali Saleh Saleh- 2nd place
Feras Moh’d Saleh Abdulla Shaban- 3rd place
Jenan Jameel Ahmed Nasser
Reem Mohammed Redha Jaffar Al-omran
Zahraa Sadiq Abdulrasool Abdulhusain Alekri
Nada Ismail Ahmed Hubail
Abdulla Jaffar Abdulla Ahmed
Salman Salah Abbas Jaber Al- Barri
Abdulla Majeed Jaffer Hussain
Yusuf Ali Abdulrasool Ahmed Husain AlSabah
Ali Aref Yaqoob Mohammed
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Travelling ten thousand miles is equivalent to reading ten thousand books-
Chinese proverbs.
This saying holds true as APG School’s Mathematics and Science Depart-
ments chose  “Math  a Scientific World“  as their theme to the Math and 
Science Fair and Exhibit on March 31 – April 3, 2013 in Arados Hall. 
The thrill of travelling started on the way to the hall by a group of stu-
dents.   They popped - up balloons, let the effervescing sound out of a 
newly- opened chemical loaded bottles to wow the travelers while ex-
plaining a Science concept.

This year’s participants and winners were the following:

BRIGHT MINDS OF APG SCHOOL COMPETE

GRADE 1

Hussain Mohammed Ali Sami Alhuwaidi- 1st place
Hussain Ala’a AbdAli Wanas – 2nd place 
Ali Taleb Hasan Salman Ali AlMutawa- 3rd place
Fatima Mohamed Jasim Marhamat 
Sayed Ali Mahmood Jaber Al Wedaei
Zarah Tareq Abdulla Al’ Ali
Eman Sameer Abbas Al- Jaddah 
Fatima Hussain Abdulla Ahmed
Mohammed Munther Mohammed Ali Albaharna
Ali Mohammed Hasan Jassim Neama 
Sara Hasan Mhammed Alhamran
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GRADE 3 POETRY RECITATION CONTEST
A.Y. 2012-2013

PLACE

GRADE 6D GRADE 6C GRADE 6A

1ST 3D
3B

3E
3B

3F

2nd

3rd
4th

5th

NAME SECTION
Sara Alawi S. Salman

AHMED JALAL ABDUL AMEERR MAHMOOD HUSSAIN EBRAHIM ZAINAB MOHAMMED AHMED

MALAK ABDULLA ALI MAIL

HAWRA HUSSAIN KADHEM

BAYAN OSAMA KAMEL

BUSHRA A. HUSSAIN HASSAN

ALI YOUSIF MIRZA

MOHAMMED ALI ABDULLA

HUSSAIN AHMED JAAFAR

MOH’D SHAFEEQ ASHOOR

AYMAN JAMEEL ISA

HASAN HANI HELAL

HUSSAIN BASIM SAEED

MOHAMED SADEQ AHMED

A’amina S. Aqeel

Ebaa Abdulnasser

Zainab Husssain

Ghaida Jaber Salman

Spelling Bee Final Contest held on 
Tuesday, 14 March, at Sh. Khalifa 
Bin Salman Institute of Technology 
in Busaiteen. Bader Raed of 6C was 
one of the finalists.

SPIN AND WIN – GRADE 6 WINNERS
Moderators :  Ms. Recy, Ms. Vaanessa and Mr. James

Coordinators:  Ms. Ebtisam and Dr. Gita
CHAMPION- GRADE 6D
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GRADE 6 GRADE 7

GRADE 8

Yousif Mohammed Al Sharakhi- 1st place
Mahmood Ebrahim Jassim Salen- 2nd place
Ameena Talib Hassan Al Mutawa- 3rd place
Eman Mohammed Ahmed Dhaif
Mariam Abdul Jalil Taher Marhoon
Noor Khalil Ebrahim
Fatima Ali A.Hussain Ahmed
Kawther Hassan Radhi Ahmed Al Nuaimi
Mariam Jaffar Hassan Al-Qubaitei
Sara Ahmed Hassan Mohammed Nasser
Ahmed Isa Amralla
Ahmed Aref Yaqoob Mohammed
Mohammed Majeed Jaffer Hussain
Ahmed Isa A. Aziz A. Shehab
Ali Moh’d Ali Abdulla
Hussain Ali Al Jabal

Khalid Abdulla Ghuloom Bucheeri- 1st place
Jasim Mohamed Ahmed Al Madhoob- 2nd place
Yusuf Ahmed Merza Hasan- 3rd place
Eman Jaafar Hasan Maki
Fatema Jaafar Ebrahim Mohd. Al Akram
Fatima Yaser Abbas Dhahi
Noor A. Alshaheed Hassan Ali Hassan
Hussain S. Kamel Ali Mahfoodh
Mahdi Maitham Saeed Al Salman
Ahmed Mohamed Ahmed AlJazeeri
Hasan Husain Abdulkarim Jasim
Mohamed Jasim Redha Husain

Hasan Tariq Abdulhusain Al Qassab- 1st place
Mahmood Hussain Ebrahim Al Tareef- 2nd place
Zainab Mohammed Ahmed Dhaif- 3rd place
Bayan Osama Kamel Al Naser
Fatima Waleed Mahmood Alawi
Latifa Jassim Ahmed Abdulla Eid
Manar Yaser Eid AlSalat
Kawther Mohammed Hussain Al-Hamar
Shereen Jasim Ahmed Abdulla Ali
Noor Salah Hassan Al-Mutawaa
Ali Yousif Mirza Jaffar
Moh’d Saleh Ali Helal
Husain Ahmed Jaafar Salman Ali AlHendi
Ahmed Jalal Abdul Ameer Mirza
Hasan Hani Helal Ahmed Abdali Naser
Yusuf Ahmed Kadhem Ahmed
Ayman Jameel Isa Ahmed
Hassan Ali Saleh A. Ali Al-Jalawi
Yousif Ahmed Abdulla Hassan
Ali Redha Ali Abdulla AlJufairi

Winners received a medal and certif-
icate given by Ms. Ruyena Caluyo, 
Math Coordinator and the rest of the 
participants received the latter. 


