
اعتمد د. ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم �صباح ام�س نتائج الدور الأول لمتحانات ال�صهادة العامة »الثانوية والإعدادية وال�صناعية والدينية«.

ويف كلمة له بهذه املنا�صبة هناأ وزير الرتبية والتعليم الطلبة الناجحني واأولياء اأمورهم ومعلميهم، معرباً عن تقديره وامتنانه للقيادة احلكيمة لوطننا العزيز للدعم الكرمي والرعاية املو�صولة 

للرتبية والتعليم، والتي كان لها اأبلغ الأثر يف تطوير خمرجات التعليم والرتقاء باخلدمات التعليمية املقدمة للمواطنني.

واأ�صاد الوزير بجهود الزمالء يف امليدان الرتبوي من اأع�صاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية والتخ�ص�صية يف خمتلف مواقعهم، منوهاً بالنتائج املتميزة وامل�صرفة التي حتققت يف نهاية هذا 

العام الدرا�صي اجلاري، ببلوغ ن�صبة النجاح يف الثانوية العامة يف دورها الأول حوايل 97 %.

وا�صتعر�س الوزير يف كلمته التي توجه بها اإىل الطلبة ومعلميهم واأولياء الأمور النتائج التي حتققت يف نهاية هذه العام الدرا�صي 2014/2015م، وهي على النحو التايل:

الثانوية العامة:

تقدم اإىل امتحانات املرحلة الثانوية يف امل�ستوى الثالث 

6075 طالباً وطالبة يف امل�سارات املختلفة، من بينهم 2324 

طالبا، جنح منهم 2239، وتقدمت لالمتحان 3751 طالبة، 

اإىل 5893  جنحت منهن 3654، مبا يرفع عدد الناجحني 

يعك�س  مما   ،%97 تقارب  جناح  بن�سبة  وطالبة،  طالبا 

حت�سناً ملحوظاً مقارنة بنتائج الدور الأول يف العام املا�سي 

والتي كانت يف حدود %96.

كما ارتفع عدد املتفوقني من الطلبة الذين ح�سلوا على 

ال�سنة  العام، حيث بلغ عددهم هذه  فاأكرث هذا  تقدير %95 

599 متفوقاً ومتفوقة، وبلغ عدد املتفوقني يف هذه الفئة من 

البنني 149 طالباً، ومن البنات 450 طالبة.

التعليم ال�صناعي:

النجاح  ن�سبة  بلغت  املتقدم،  امل�سار  لطالب  بالن�سبة 

95.6% للطالبات، و93.3% للطالب، اأما بالن�سبة اإىل امل�سار 

التخ�س�سي، فقد بلغت ن�سبة النجاح فيه 73.4% للطالب، 

و73.9% للطالبات، وقد اتخذت الوزارة الإجراءات الالزمة 

يف  املطلوبة  للمهارات  التخ�س�س  هذا  طلبة  اتقان  ل�سمان 

�سوق العمل، ويتوقع اأن ترتفع  ن�سبة النجاح بعد امتحانات 

الدور الثاين اإىل %90.

كما بلغت ن�سبة النجاح يف امل�سار الفني 84.7%، وهي 

ن�سبة عالية بالنظر اإىل كثافة املعايري املهنية التي يتوجب 

على الطالب اتقانها.

هذا وقد بلغ عدد الطلبة املتفوقني يف م�سارات التعليم 

الفني واملهني 67 طالباً، من بينهم ع�سرة طالب ح�سلوا على 

املتفوقني احلا�سلني  اأعداد  يرفع  اأكرث، مبا  فما  درجة %95 

طالب   609 اإىل  الثانوية  املرحلة  يف  فوق  فما   %95 على 

وطالبات.

املعهد الديني:

طلبة  من  العامة  للثانوية  النهائية  لالمتحانات  تقدم 

املعهد الديني 40 طالباً، جنح منهم 39 بن�سبة جناح بلغت 

97.5%، وهي ن�سبة متقدمة مقارنة بالأعوام ال�سابقة.

الإعدادية العامة:

 11029 العام  لهذا  العامة  الإعدادية  لل�سهادة  تقدم 

وقد  طالبة،  و5387  طالباً،   5642 منهم  وطالبة،  طالبا 

 ،%79.7 وللبنات   ،%64.37 للبنني  النجاح  ن�سبة  بلغت 

وبذلك ي�سل متو�سط النجاح يف هذه املرحلة اإىل %71.87.

اإعدادية املعهد الديني:

خريجي  من  الديني  املعهد  طلبة  لنتائج  بالن�سبة  اأما 

اأن  املتوقع  ومن   ،%63.41 بلغت  فقد  الدينية،  الإعدادية 

ترتفع هذه الن�سبة بعد �سدور نتائج الدور الثاين اإىل حوايل 

82%، لأن اأغلب الطلبة الذين �سيدخلون الدور الثاين عليهم 

مادة واحدة.

ال�سعيد  اليوم  هذا  يف  وي�سرفني  لي�سعدين  »اإنه  وقال 

الطلبة من  وبناتنا  اأبنائنا  نتائج  باعتماد  فيه  الذي نحتفي 

والإعدادية  ال�سناعية  والثانوية  العامة  الثانوية  خريجي 

العامة يف ذات اللحظة املباركة اأن اأتقدم اإىل �سيدي ح�سرة 

اآل خليفة ملك مملكة  �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

البحرين املفدى و�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�سيدي �ساحب 

العهد   ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

املتوا�سلة  ولرعايتهم  الكرمي  لدعمهم  ورعاهم  اهلل  حفظهم 

يف  الأثر  اأبلغ  لها  كان  التي  الرعاية  تلك  والتعليم  للرتبية 

كماً  للمواطنني  املقدمة  باخلدمات  والرتقاء  التعليم  تطوير 

وكيفاً حيث كانت ومازالت الرتبية دوماً يف خدمة الإن�سان 

البحريني ومن اأجله«.

جنني  الذي  املبارك  اليوم  هذا  يف  ي�سرين  »كما  وتابع 

اخلريجني  من  وبناتنا  اأبنائنا  من  اآلف  جهود  ثمار  فيه 

الرتبوي  امليدان  يف  زمالئنا  بجهود  املدعومة  واخلريجات 

والتخ�س�سية  والفنية  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  من 

اأمورهم  واأولياء  وبناتنا  اأبناءنا  مهنئاً  املواقع  خمتلف  يف 

ومعلميهم واجلميع بهذا النجاح وبهذه النتائج الطيبة �ساكراً 

ومقدراً لكل الأخوة والأخوات يف جلان الت�سحيح وال�سبط 

هذه  لإظهار  احلثيثة  اجلهود  بذلوا  ممن  وغريهم  والر�سد 

النتائج يف الوقت املحدد لها ح�سب خطة الوزارة«.

وذكر وزير الرتبية ان الوزارة متكنت بف�سل دعم قيادة 

من  منت�سبيها  وجهود  ويرعاها  اهلل  يحفظها  العزيز  بلدنا 

الأ�سعدة  من  العديد  على  وم�سرفة  ملمو�سة  نتائج  حتقيق 

�سمن  املنفذة  والأن�سطة  الربامج  نوعية  يف  التو�سع  منها 

برنامج حت�سني اأداء املدار�س وال�ستمرار يف تنفيذ م�سروعي 

ال�سرتاتيجية العددية والقرائية، وتدريب ومتهني املعلمني 

نفذتها  التي  الرتبوية  الأن�سطة  �سعيد  على  اأما  واملعلمات. 

من  ن�ساطا  بلغت 5294  فقد  العام  هذا  واملدار�س  الوزارة 

الإن�سان  حقوق  قيم  بتعزيز  مت�سال  ن�ساطا   446 بينها 

وعلى  الطلبة  الأبناء  بني  والت�سامح  امل�سرتك  والعي�س 

وامل�سابقات  الربامج  ع�سرات  الوزارة  نفذت  نف�سه  ال�سعيد 

من  الطلبة  اآلف  فيها  �سارك  املتنوعة  والك�سفية  الريا�سية 

على  حالياً  الوزارة  تعمل  كما  الدرا�سية،  املراحل  خمتلف 

تعزيز وتطوير التعليم الفني واملهني وزيادة التخ�س�سات 

الفنية والتقنية للبنني والبنات وتطوير الإر�ساد والتوجيه 

الهتمام  زيادة  وكذلك  الإعدادية  املرحلة  للطلبة يف  املهني 

احلكومية  املدار�س  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بدمج 

وتنويع الربامج واخلدمات املقدمة.

والربامج  امل�ساريع  �سعيد  على  »اأما  واو�سح 

اأولويات  �سمن  بتنفيذها  الوزارة  �ستقوم  التي  امل�ستقبلية 

جوانبها  بع�س  اختزال  فيمكن  احلكومية  عمل  برنامج 

والعمل  اإن�ساء 10مدار�س جديدة  الإن�سائية:  امل�ساريع  يف: 

ا�ستدامة  ي�سمن  مبا  القائمة  املرافق  و�سيانة  تاأهيل  على 

املطلوبة، وعلى �سعيد  باجلودة  التعليمية  تقدمي اخلدمات 

تطوير التعليم واملناهج تعمل الوزارة على تطوير الأنظمة 

التعليمية  الهيئات  توا�سل  يتيح  مبا  احلديثة  الإلكرتونية 

اأولياء الأمور با�ستخدام  والإدارية باملدار�س والتوا�سل مع 

التكنولوجيا لتعزيز املهارات وتوفري حمتوى اإلكرتوين من 

اأجل حت�سني جودة التعليم. 

الرقمي  التمكني  بتنفيذ م�سروع  البدء  كما �سوف ي�سكل 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بتطبيقه  وّجه  والذي 

التعلم  و�سائل  بتوفري  نوعية  نقلة  ورعاه  اهلل  حفظه 

الإلكرتوين للطلبة وم�سروع ال�ستعمال الآمن للتكنولوجيا 

اأي�سا على توفري برامج  التقني. والعمل  الإر�ساد  وم�سروع 

وربطه  املدر�سية  والقيادة  املعلمني  اأداء  لتطوير  تدريبية 

بنظام اإدارة الأداء حيث اأعدت الوزارة خطة تدريبية ت�سمل 

)255( برناجما تدريبيا متنوعا ي�ستفيد منها ما يقارب )8 

الف( من الرتبويني يف امليدان. هذا اإ�سافة اإىل رفد املناهج 

ينمي  مبا  املطلوبة  واملهارات  املعرفية  بالكفايات  الدرا�سية 

قدرات الطالب على التفكري والتقييم وحل امل�سكالت.

ومن امل�ساريع املهمة اي�سا م�سروع املنهج الوطني الذي 

تطبيق  يف  والتو�سع  الأ�سا�سية  واملهارات  الكفايات  يعزز 

القدرات  تطوير  اأجل  من  العددية  ال�سرتاتيجية  م�سروع 

الذهنية احل�سابية لدى الطلبة وتنمية مهارات حل امل�سكالت 

واكت�ساب اأمناط التفكري املختلفة. اأما على �سعيد اخلدمات 

واملوهوبني  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  املقدمة  التعليمية 

ف�سوف تبداأ الوزارة يف العام الدرا�سي املقبل بتنفيذ م�سروع 

دمج  على  والعمل  الثانوية  املرحلة  يف  ال�سم  الطلبة  دمج 

الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية الب�سيطة ومتالزمة داون ممن 

جتاوزت اأعمارهم 15 �سنة يف املدار�س احلكومية. 

وما دمنا ب�سدد تعليم اأبنائنا الطلبة يف خمتلف املراحل 

التعليم  نويل  �سوف  اننا  اىل  الإ�سارة  من  بد  فال  الدرا�سية، 

والهتمام،  العناية  من  املزيد  الأطفال  وريا�س  اخلا�س 

على  جوهري  تاأثري  من  القطاع  لهذا  ملا  واملتابعة،  بالدعم 

امل�سرية التعليمية. اأما على �سعيد التعليم العايل ويف �سوء 

وا�سرتاتيجية  العايل  التعليم  تطوير  ا�سرتاتيجية  تد�سني 

تعمل  ف�سوف  اجلاري  العام  خالل  العلمي  البحث  تطوير 

املتابعة  لتعزيز  الت�سريعية  البنية  تطوير  على  الوزارة 

التعليم  جودة  بني  التوازن  حتقيق  اأجل  من  والرقابة 

وال�ستثمار فيه، والعمل على مواءمة التعليم العايل �سعياً 

والإقليمية  املحلية  وامل�ستقبلية  الأولويات احلالية  لتحقيق 

ومتطلبات �سوق العمل وتطوير الربامج الأكادميية ملواكبة 

متطلبات �سوق العمل والتنمية ال�ساملة.

اإن هذه اجلهود من �ساأنها حتقيق اأهداف جودة التعليم 

وخمرجاته مبا �سي�ساعد على نقل التعليم باإذن اهلل تعاىل اإىل 

مراحل اأكرث تقدماً يف ظل ما توليه الدولة من اهتمام لالرتقاء 

الأ�سا�سية  الركيزة  باعتباره  املعلم  ومكانة  التعليم  مبهنة 

لتطوير التعليم والرتقاء مبخرجاته ورفع م�ستواه الرتبوي 

ا�ستمرار  مع  امل�ستدامة  املهنية  التنمية  عملية  يف  واإ�سراكه 

هذه  اإىل  اجليدة  العنا�سر  من  املزيد  ا�ستقطاب  على  العمل 

املهنة وتوفري املزيد من الإمكانيات للمعلمني مبا ميكنهم من 

الرتقاء باأدائهم.

يف اخلتام اأجدد التهاين والتربيكات لالأبناء الطلبة �سائال 

اهلل تعاىل لهم املزيد من التوفيق والنجاح وال�سكر والتقدير 

جلميع الإخوة والأخوات الرتبويني والرتبويات يف خمتلف 

مواقعهم على ما بذلوه من جهود طيبة وخمل�سة كانت وراء 

بلدنا  التعليمية يف  امل�سرية  اأن  امل�سرفة موؤكداً  النتائج  هذه 

العزيز مقبلة اإن �ساء اهلل على مزيد من الإجنازات والتطوير  

يف ظل دعم وم�ساندة قيادتنا احلكيمة يحفظها اهلل ويرعاها. 

وكل عام واجلميع بخري.

..ويعتمد نتائج ال�صهادات الثانوية والإعدادية وزير الرتبية يت�صل هاتفياً بالأوائل على املرحلة الثانوية
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دالل عادل عبدالنبي �شرحان

رىل جمال ح�شن حممد علي نقي

زهراء �شاكر عبداجلليل الزاكي

زينب �شادق احمد علي ال ربيع

عائ�شة �شعيب حممد �شم�س الدين

علي حممد حمود علي حممد ح�شن

عمر �شالح علي جاداهلل

لولوة عدنان �شالح خليفة ال�شادة

حممد ح�شام الدين كامل اخلويل

ندى ابراهيم م�شطفى عبداهلل

نوراء علي عبدالكرمي خليل ال�شائغ

يا�شر مرزوق �شعيد احمد البني 

ليلى جعفر علي ح�شن ابراهيم

حنني جالل ال�شيد اأحمد العلوي

ملكة عبدالرحيم عبداحل�شني التوبلي

خاتون جعفر كاظم مكي البقايل

ن�شور با�شم جواد ال�شرييف

ابرار ابراهيم علي علي نا�شر

تقوى حممد جواد علي نا�شر

مرمي حممد غلوم جمعة

يا�شمني طارق �شمري متويل

ا�شماء خالد عبداهلل احمد

مرمي احمد ح�شن ابراهيم را�س رماين

بتول ال�شيد ر�شي �شرب يو�شف

في�شل حممد احمد حممد عتيق

مرمي حميد ح�شن عيد

فاطمة جعفر حممد املغني

حممد عبداهلل عي�شى عبداهلل

عائ�شة يو�شف حممد ا�شلم

عائ�شة عي�شى حممد العبا�شي

رمي حممد حمفوظ عثمان

زهراء حممد حم�شن زيد

زينب علي عبدالنبي ال�شعلة

نور عي�شى احمد عبداهلل

بتول من�شور جا�شر ابوالهيجاء

�شيماء عبداجلليل احمد مرزوق

هنوف عبا�س حمود حنظل 

الهام ح�شني اخل�شر ح�شني عبدالرب

جنات فا�شل ح�شن املخرق

جواهر فيا�س جابر حممد

و�شحه فهد عبداهلل فهد اجلودر

�شارة �شالح مهدي رم�شان

مدينة حمد الثانوية للبنات

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني

خولة الثانوية للبنات

ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني

مدينة حمد الثانوية للبنات

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

�شرتة الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

املحرق الثانوية للبنات

ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني

�شار الثانوية للبنات

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني

اميمة بنت النعمان الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

العهد الزاهر االعدادية الثانوية للبنات

مدينة عي�شى الثانوية للبنني

جدحف�س الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

املحرق الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

�شار الثانوية للبنات

اميمة بنت النعمان الثانوية للبنات

ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني

الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنني

احلد الثانوية للبنات

الهداية اخلليفية الثانوية للبنني

املحرق الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

مدينة عي�شى الثانوية للبنني

�شرتة الثانوية للبنات

مدينة عي�شى الثانوية للبنات

ال�شروق الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

�شرتة الثانوية للبنات

ال�شروق الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

الهداية اخلليفة الثانوية للبنني

الوفاء الثانوية للبنات

�شرتة الثانوية للبنات

ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني

خولة الثانوية للبنات

احلد الثانوية للبنات

املعرفة الثانوية للبنات

ال�شروق الثانوية للبنات

غازي الق�شيبي الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

املحرق الثانوية للبنات

�شرتة الثانوية للبنات

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

احلد الثانوية للبنات

اميمة بنت النعمان الثانوية للبنات

املعرفة الثانوية للبنات

احلد الثانوية للبنات

�شرتة الثانوية للبنات

99.8

99.8

99.7

99.6

99.5

99.5

99.5

99.4

99.3

99.3

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.1

99.1

99.1

99.1
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9 9

9 9

9 9

9 9
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98.9

98.9

98.9

98.9

98.9

98.9
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98.9

98.9

98.9

98.9

98.9

98.9

98.4

98.1

98

97.6

97.4

97.3

97.1

97.1

96.9

96.8

96.7

96.6

96.2

96.2

96.1

95.7

95.5

95.4

95.3

95.3

95.3

95.3

95.2

94.7

94.7

94.2

94.2

94.2

94

93.7

االول

االول مكرر

الثالث

الرابع

اخلام�س

اخلام�س مكرر

اخلام�س مكرر

الثامن

التا�شع

التا�شع مكرر

احلادي ع�شر

احلادي ع�شر مكرر

احلادي ع�شر مكرر

احلادي ع�شر مكرر

احلادي ع�شر مكرر

احلادي ع�شر مكرر

ال�شابع ع�شر

ال�شابع ع�شر مكرر

ال�شابع ع�شر مكرر

ال�شابع ع�شر مكرر

ال�شابع ع�شر مكرر

ال�شابع ع�شر مكرر

الثالث والع�شرون

الثالث والع�شرون مكرر

الثالث والع�شرون مكرر

الثالث والع�شرون مكرر

الثالث والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

االول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س 

ال�شابع

ال�شابع مكرر

التا�شع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الثالث ع�شر مكرر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

التا�شع ع�شر مكرر

التا�شع ع�شر مكرر

التا�شع ع�شر مكرر

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

الرابع والع�شرون مكرر

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون مكرر

ال�شاد�س والع�شرون مكرر

التا�شع والع�شرون

الثالثون

لوحة ال�سرف للمرحلة الثانوية

توحيد امل�سارات )اللغات والعلوم الإن�سانية(

لوحة ال�سرف للمرحلة الثانوية

الـمــ�ســــــــار الــتــجـــــــاري

االأول90.4احلورة الثانوية للبنات�شارة عبدالر�شيد الل حممد 

%

%

99.73

99.83

% 99.5
نور وائل ال�سيخ

اآية اأ�سرف حممد ناجي
 

اأم �سلمة الإعدادية  - اإعدادي 

تهدي اآية تفوقها للوالدين وجميع املعلمات باملدر�شة، 

املتو�شط وفيها نوع من  كانت فوق  االمتحانات  اأن  وترى 

التحدي للطالب.

وترغب اآية يف درا�شة الهند�شة املعمارية.

ال  اهلل  باأن  اىل زمالئها  كلمتها  اآية  وتوجه 

ي�شيع اأجر من اأح�شن عمالً.

وجود عبداخلالق 

حممد

يرثب الإعدادية للبنات - اإعدادي

تهدي وجود تفوقها اىل الوطن احلبيب البحرين، واىل والديها العزيزين 

واىل مدر�شتها حكيمة الفردان، اىل جانب ال�شكر املوفور اىل مدر�شة يرثب 

االعدادية وخا�شة اىل املديرة اال�شتاذة فاطمة احلامد.

وترغب وجود بالدخول اىل امل�شار العلمي.

%

%

92

95.67

نور اإح�سان املن�سوري 

الرفاع ال�سرقي الإعدادية للبنات 

-اإعدادي 

تهدي نور تفوقها اىل الوالدين ولربنامج تاء ال�شباب، وترى اأن االمتحانات 

كانت متفاوتة وامتحان الريا�شيات كان �شعباً جداً.

و�شتدر�س نور يف الثانوية م�شار التوحيد.

وتوجه نور كلمتها اىل زمالئها ب�شرورة االهتمام بالدرا�شة منذ البداية 

حيث ان الوقت ي�شيق مع مرور الوقت.

مرمي عبدالرحمن 

العازمي
 

عراد الإعدادية للبنات - اإعدادي

تهدي مرمي تفوقها اىل الوالدين، وترى اأن االمتحانات كانت جيدة ب�شكل 

عام فيما عدا الريا�شيات.

باالجتهاد  العلمي، وتوجه كلمتها اىل زمالئها  امل�شار  وترغب بتخ�ش�س 

واملثابرة.
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%%% %% %% % % 10099.799.1 99.798.9 99.899.3 99.3 99.9
دانة اأحمدوجود عبداخلالق حممدرزان حممد عبدالرحمن جمانة ر�ضي

% 99.8
زهراء عبدالرحيم �آية �أ�شرف �شهد ح�شن �بر�هيمفاطمة �ضعيد اأحمد خديجة ح�ضن فردان رغد جميل النجار

لوحة ال�ضرف لل�ضهادة االعدادية العامة

اال�سماال�سم املدر�سةاملدر�سة الرتتيبالرتتيب
املعدل

الرتاكمي

املعدل

الرتاكمي

رزان حممد عبدالرحمن حمدان

رحمة عماد ر�شاد نا�شف

رغد جميل حممود النجار

زهراء جعفر علي ال�شايف

نور عبدالنبي حممد علي

اآية ا�شرف حممد ناجي

فاطمة �شعيد احمد عي�شى

والء ريا�ض ح�شن �شند

ح�شن فوؤاد عبداهلل علي

روان حممد ح�شن ابوالعنني

جمانة ر�شي عبدالنبي الع�شبول

مرمي �شادق احمد اآل ربيع

وجود عبداخلالق حممد

الوفاء ح�شن احمد التيتون

زينب عبداهلل عي�شى حممد

علي عبدال�شهيد احمد يو�شف

وفاء ماجد حممد جواد العلقم

رمي عبداهلل عبداجلليل علي

كوثر م�شطفى ال�شيد خمي�ض

بتول طاهر علي عي�شى

فاطمة جاويد خور�شيد حممد

فاطمة خليفة احمد الب�شري

مرمي خالد علي بوجري

نوراء يحيى عبدالنبي قطان

�شيماء �شيف الن�شر ال�شيد ابراهيم

منار ال�شيد �شالح تقي حمفوظ

نور الدين حممد احمد حممد

اآيات احمد فتحي �شعبان

اميان احمد عبدالرحمن حمدي

جنان ح�شن علي جا�شم

�شمر ع�شام عبداجلليل احمد

فاطمة جابر ر�شي ح�شن الع�شري

ام �شلمة االعدادية للبنات

ام �شلمة االعدادية للبنات

زنوبيا االعدادية للبنات

الديه االبتدائية االعدادية للبنات

الدراز االعدادية للبنات

ام �شلمة االعدادية للبنات

الديه االبتدائية االعدادية للبنات

ام القرى االبتدائية االعدادية للبنات

الفالح فرع املحرق للبنني

ام �شلمة االعدادية للبنات

ام كلثوم االعدادية للبنات

الدراز االعدادية للبنات

يرثب االعدادية للبنات

زينب االعدادية للبنات

�شرتة االعدادية للبنات

ال�شلمانية االعدادية للبنات

الدراز االعدادية للبنات

مدينة حمد االعدادية للبنات

عايل االعدادية للبنات

الديه االبتدائية االعدادية للبنات

زنوبيا االعدادية للبنات

�شرتة االعدادية للبنات

احلد االعدادية للبنات

�شرتة االعدادية للبنات

ام �شلمة االعدادية للبنات

ام �شلمة االعدادية للبنات

عراد االبتدائية االعدادية للبنني

الرفاع الغربي االعدادية للبنات

زنوبيا االعدادية للبنات

قرطبة االعدادية للبنات

الديه االبتدائية االعدادية للبنات

الدير االبتدائية االعدادية للبنات

100

99.92

99.91

99.91

99.91

99.83

99.82

99.82

99.75

99.75

99.73

99.73

99.73

99.64

99.64

99.64

99.64

99.60

99.58

99.55

99.55

99.55

99.55

99.55

99.50

99.50

99.50

99.45

99.45

99.45

99.45

99.45

االول

الثاين

الثالث

الثالث مكرر

الثالث مكرر

ال�شاد�ض

ال�شابع

ال�شابع مكرر

التا�شع

التا�شع مكرر

احلادي ع�شر

احلادي ع�شر مكرر

احلادي ع�شر مكرر

الرابع ع�شر

الرابع ع�شر مكرر

الرابع ع�شر مكرر

الرابع ع�شر مكرر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر 

الع�شرون

الع�شرون مكرر

الع�شرون مكرر

الع�شرون مكرر

الع�شرون مكرر

اخلام�ض والع�شرون

اخلام�ض والع�شرون مكرر

اخلام�ض والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

الثامن والع�شرون مكرر

%

%

%

%

99.82

95.45

98.91

99.3

% % %98.6 92.4 98.36

�ضيد حممد جعفر دروي�ش 

مدينة عي�ضى الثانوية - علمي

التعليمية  والهيئة  الوالدين  اىل  تفوقه  �شيد حممد  يهدي 

متفاوتة  جاءت  االمتحانات  اأن  ويرى  باملدر�شة، 

وفيها كثري من التحدي.

ويرغب �شيد حممد بدرا�شة الهند�شة.

رافقوه  الذين  اأ�شدقاءه  وي�شكر 

طوال م�شريته يف املدر�شة.

مرمي عبداهلل الدو�ضري

النور الثانوية - علمي 

اأن  وترى  والوطن،  العائلة  اىل  تفوقها  مرمي  تهدي 

االمتحانات جاءت متو�شطة امل�شتوى.

يقني فا�ضل اأحمد 
 

الديه االإعدادية للبنات - االإعدادي

تهدي يقني تفوقها اىل الوالدين وجميع املعلمات 

وال�شديقات، وترى ان االمتحانات جاءت جيدة 

اجماالً، وترغب بدرا�شة امل�شار العلمي.

جا�ضم حممد من�ضور 

 �ضماهيج االإعدادية - اإعدادي

يهدي جا�شم تفوقه اىل الوالدين واال�شدقاء، ويرى اأن جميع االمتحانات 

جاءت �شعبة، ويرغب بدرا�شة امل�شار العلمي.

خديجة ح�ضن فردان 
 

يرثب االإعدادية  - اإعدادي

تهدي خديجة تفوقها اىل الوالدين والعائلة وجميع املعلمات، وترغب 

بدرا�شة امل�شار العلمي، وتقول اىل زمالئها ان عليهم االجتهاد يف الدرا�شة 

والطموح امل�شتمر.

زهرة عبدالرحيم الغ�ضرة 
 

ال�ضناب�ش االإعدادية للبنات - اإعدادي

تهدي زهرة تفوقها اىل الوالدين، وراأت اأن االمتحانات جاءت �شهلة عدا 

والنجاح  التوفيق  وتتمنى  العلمي،  امل�شار  بدرا�شة  وترغب  االول،  الف�شل 

للجميع.

فاطمة �ضعيد اأحمد 
 

الديه االإعدادية - اإعدادي

مبدر�شة  والتعليمية  االدارية  والهيئة  االهل  اىل  تفوقها  فاطمة  تهدي 

الديه، وترى اأن االمتحانات جاءت متو�شطة، وترغب بدرا�شة امل�شار العلمي.



04
www.alayam.com

الثالثاء 29 �شعبان 1436ـ العدد 9564 

Tuesday 16th June 2015 - No. 9564

%

%

%

%

%

%

%

%

%

93.5

99.1

96.25

97.3

94.27

93.3

98.7

93

98.1

�أحمد حممد يا�سني 
 

�ل�سيخ عبد�لعزيز �لثانوية للبنني - علمي

االهل  وجميع  الوالدين  اىل  تفوقه  اأحمد  يهدي 

ان  ويرى  �شانده،  من  كل  واىل  واال�شدقاء 

االمتحانات كانت اغلبها �شهلة عدا الريا�شيات.

ويرغب بدرا�شة طب االأ�شنان.

ندى حممود �أحمد 
 

خولة �لثانوية  - علمي

تهدي ندى تفوقها اىل مملكة البحرين، وترى ان 

االمتحانات مل تكن �شهلة، وترغب بدرا�شة الطب 

الب�شري، وتبارك جلميع زميالتها التخرج من 

الثانوية.

مر�م حممد عبد�لرحيم
 

�أم �سلمة  - �إعد�دي

املدر�شات  الوالدين وجميع  تهدي مرام تفوقها اىل 

كانت  االمتحانات  اأن  وترى  الوالدين،  وت�شكر 

جيدة.

وترغب بدرا�شة امل�شار العلمي.

�أحمد عبد�حل�سني عبا�س خلف 
 

�لنعيم �لثانوية - علمي

يهدي اأحمد تفوقه اىل الوالدين وجميع االهل واال�شدقاء واىل 

اغلبها  كانت  االمتحانات  ان  ويرى  �شانده،  من  كل 

�شهلة عدا الريا�شيات.

ويرغب اأحمد بدرا�شة الطب الب�شري، 

و�شكر جميع من وقف معه و�شانده 

للو�شول للتفوق والنجاح.

علياء نبيل عبا�س ربيع 
 

�أم كلثوم �لإعد�دية - �إعد�دي

وجدتها  الــوالــديــن  اىل  تفوقها  علياء  تهدي 

�شهلة،  كانت  االمتحانات  ان  باخل�شو�ص، وترى 

وترغب بدرا�شة امل�شار التجاري.

حمد �إبر�هيم �حلادي

 عر�د �لإعد�دية - �إعد�دي

جميعاً،  واالهل  الوالدين  اىل  تفوقه  حمد  يهدي 

اأن  اال  متو�شطة  كانت  االمتحانات  اأن  ويرى 

امتحان اللغة االجنليزية كان �شعباً.

ويرغب بدرا�شة امل�شار العلمي.

�أحمد �سعيد �أحمد 
 

�لنعيم �لثانوية للبنني -علمي

يهدي اأحمد تفوقه للعائلة وجميع منت�شبي مدر�شة 

متو�شطة،  كانت  االمتحانات  ان  ويرى  النعيم، 

ويرغب اأحمد بدرا�شة هند�شة البرتول.

جلميع  التوفيق  اأحمد  ويتمنى 

زمالئه ومن �شيدخلون �شوق العمل.

نورة خالد �لعجمي 
 

خولة �لثانوية - علمي 

وجميع  الوالدين  اىل  تفوقها  نورة  تهدي 

املدر�شات وت�شكر الوالدين، وترى اأن االمتحانات 

كانت جيدة عدا امتحان الري�ص.

وترغب بدرا�شة الطب الب�شري.

حمد ن�سال �أحمد 

�لرفاع �ل�سرقي �لثانوية  - علمي

الوالدين واالحبة ولكل من  اىل  تفوقه  يهدي حمد 

متفاوتة،  كانت  االمتحانات  ان  ويرى  �شانده، 

ويرغب بدرا�شة الطب، ويقول اىل زمالئه انه ال 

ياأ�ص مع احلياة.

% %93.1 90.36

خلود عبد�ملنعم �ل�ساوي 
 

�حلد �لإعد�دية للبنات �إعد�دي 

تهدي خلود تفوقها اىل الوالدين وجميع املدر�شات وت�شكر الوالدين، 

وترى اأن االمتحانات كانت متفاوتة.. وترغب بدرا�شة امل�شار العلمي.

نورة يعقوب 

تلفت 

�ملعرفة �لثانوية للبنات - 

�لتجاري

تهدي تفوقها للوالدين وجدتها، وترى اأن االمتحانات كانت �شهلة وترغب 

بدرا�شة تخ�ش�ص املحا�شبة.

وتدعو �شديقتها للجد واملثابرة يف املرحلة القادمة.
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

96.3

96.1

94.73

99.5

99.5

97.55

99.73

93.6

92.5

عا�صم عماد

ال�شيخ عبدالعزيز - علمي

الكرمية،  والعائلة  االهل  اىل  تفوقه  عا�شم  يهدي 

ويرغب  �شهلة  تكن  مل  االمتحانات  اأن  ويرى 

بدرا�شة الطب الب�شري، ويدعو عا�شم ا�شدقاءه 

اىل تنظيم الوقت فهو احلافز وا�شا�س 

النجاح.

�شارة خليل حاجي

خولة الثانوية للبنات - العلوم التجارية

االهل  وجميع  الوالدين  اىل  تفوقها  �شارة  تهدي 

�شهلة  جاءت  االمتحانات  ان  وترى  واال�شدقاء 

ويف متناول اجلميع، وترغب �شارة يف االلتحاق 

وتقول  امل�شرفية،  العلوم  بدرا�شة 

احلياة  �شعب يف  امر  يوجد  ال  انه 

وبالتخطيط ت�شبح االمور �شهلة.

�شارة حممد الهاجري 

ثالث اإعدادي

�شاهم يف  والدتها واىل كل من  اىل  تفوقها وجناحها  �شارة  تهدي 

تفوقها وجناحها، وترى باأن االمتحانات جاءت جيدة ومل 

تواجه اي �شعوبة ب�شكل عام. وترغب �شارة بدخول 

لدرا�شة  واحياء  كيمياء   – العلمي  امل�شار 

باجلد  زميالتها  مو�شية  الب�شري،  الطب 

واالجتهاد والدرا�شة للو�شول للتفوق.

�شارة جواد العريبي

مدينة حمد الثانوية بنات - علمي

اهدت الطالبة �شارة العريبي تفوقها وجناحها اىل 

واالأهل،  واالأ�شدقاء  واملدر�شة  والوالدين  الوطن 

وراأت ان االمتحانات جاءت �شهلة هذا العام ما 

عدا الريا�شيات ح�شب تعبريها، وانه 

مل يكن بها اي حتٍد للطالب.

اأحمد حممد عبدالرحمن

ال�شيخ عبدالعزيز الثانوية للبنني- علمي - علوم - ريا�شيات

يهدي الطالب احمد عبدالرحمن تفوقه وجناحه، اىل والديه يف املقام 

االول، وذلك نظري الدعم املادي واملعنوي له طيلة املرحلة 

الثانوية، كما يهدي جناحه وتفوقه اىل الهيئة االدارية 

والتعليمية باملدر�شة.

ويرى باأن االمتحانات جاءت مقبولة 

امل�شتوى، با�شتثناء امتحان الريا�شيات.

حممود اإبراهيم

ال�شلمانية الإعدادية للبنني - اإعدادي

العزيزين  والديه  اىل  وجناحه  تفوقه  حممود  يهدي 

ويرى باأن االمتحانات جاءت �شهلة هذا العام ما عدا 

الريا�شيات كان متو�شط ال�شعوبة.

امل�شار  بدخول  حممود  ويرغب 

مبتابعة  زمالءه  ويو�شي  العلمي، 

الدرو�س اوالً باأول والتحلي بال�شرب.

جمانة ر�شي

اأم كلثوم الإعدادية - ثالث اإعدادي

اهدت جمانة تفوقها اىل العائلة واملعلمات، وترى ان امتحان 

الريا�شيات جاء طويالً هذا العام وان الوقت مل يكن 

كافياً لالجابة على جميع اال�شئلة. وترغب جمانة 

بدخول امل�شار العلمي، داعية زميالتها اىل 

باملقولة  م�شت�شهدة  واالجتهاد،  اجلد 

»من جد وجد ومن زرع ح�شد«.

�شيد حممد �شيد جميل ال�شماك

النعيم الثانوية للبنني - علمي - كيمياء واحياء

واىل  والده  اىل  جناحه  ال�شماك  حممد  �شيد  يهدي 

باأن  ويرى  هالل،  وعائلة  ال�شماك،  عائلة  عموم 

عدا  العام  لهذا  متو�شطة  جاءت  االمتحانات 

امتحان ري�س 366 جاء �شعباً.

بدرا�شة  ال�شماك  ويرغب 

الهند�شة الكيميائية داخل البحرين.

علي عبدهلل الغامن

البالد القدمي الإعدادية للبنني - الإعدادي

يهدي علي تفوقه وجناحه اىل والديه، ويوؤكد باأن 

�شهلة، ويرغب يف دخول  املقابالت جاءت  جميع 

النجاح  الطالب  جلميع  متمنياً  العلمي،  امل�شار 

والتوفيق واالهتمام اكرث باملذاكرة.

% %96.8 99.5

نور وائل ال�شيخ

الرفاع الغربي الثانوية للبنات - علمي - كيمياء - اأحياء

تهدي نور جناحها وتفوقها اىل والديها العزيزين، واىل 

املدر�شات وكل من �شاعدها للو�شول اىل التفوق.

وترى نور باأن م�شتوى االمتحانات جاءت 

اكرث �شعوبة هذا العام من ال�شنوات ال�شابقة، 

لكن وهلل احلمد ا�شتطعنا اجتيازها.

ــور يف درا�ــشــة  وتــرغــب ن

تخ�ش�س الهند�شة.

مرمي حممد علي

مدينة عي�شى الإعدادية للبنات - اإعدادي

البحرين واىل  تهدي مرمي جناحها اىل وطنها 

والديها وباالخ�س والدتها، وتقول باأن االمتحانات 

الريا�شيات  مقرر  عدا  ما  العام  لهذا  �شهلة  جاءت 

النه جاء طويالً، وترغب يف دخول امل�شار 

العلمي.

جميع  مـــرمي  و�ــشــكــرت 

زميالتها لوقوفهن بجانبها 

طوال ال�شنة الدرا�شية.
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ت�شوير - عبداهلل اخلال

ت�شوير - حميد جعفر

حتت رعاية  وزير الرتبية والتعليم

»البحرين للأطفال ذوي ال�صعوبة« حتتفل بخريجيها
خديجة العرادي:

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  رعاية  حتت 

ذوي  لالأطفال  البحرين  جمعية  اأقامت  والتعليم،  الرتبية 

ال�شرياتون  بفندق  ام�س  والتوا�شل  ال�شلوك  ال�شعوبة يف 

للتدخل  عالية  مركز  طلبة  من  التا�شع  الفوج  تخرج  حفل 

املبكر التابع للجمعية، وذلك بح�شور ال�شيخة رانيا بنت 

علي اآل خليفة رئي�شة مركز عالية للتدخل املبكر، وعدد من 

الطلبة  امور  واأولياء  والتعليم  الرتبية  بوزارة  امل�شوؤولني 

اخلريجني واملكرمني.

واأكد وزير الرتبية والتعليم ماجد النعيمي يف كلمته 

الطلبة  من  املزيد  لدمج  املركز  مع  التعاون  ا�شتمرار  على 

القابلني للتعلم يف املدار�س احلكومية وامل�شاهمة يف اإثراء 

املناهج امل�شتخدمة لتعليم تلك الفئات من الأبناء.

ويف ت�شريح لـ »الأيام« قالت ال�شيخة رانية ان احلفل 

ب�شكل  لدجمهم  ا�شتعدادا  طالبا وطالبة  تخريج 32  �شمل 

�شامل يف املدار�س اخلا�شة بدءا من العام الدرا�شي املقبل، 

اإذ �شينقل 17 طالبا من مركز عالية اىل املدار�س العتيادية 

اخلا�شة و15 طالبا من مدر�شة عالية �شينقلون من املرحلة 

البتدائية اىل العدادية، لفتة اىل ان احل�شور كان مميزا اذ 

وجهت الدعوات اىل 120 �شخ�شا.

مدار�س ال�صرق الأو�صط حتتفل بخريجيها ومتفوقيها
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مـدر�ســة البحــريــن تـحـتـفـــل بـخـريجــيـهــا 
ت�شوير - عبدعلي قربان، علي �شلمان
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فريق العمل مبلحق املتفوقني

2015

التنفيـذ والإخــراج:التـ�صـــويــــر:التـحــــريــــر:

�صيد جالل �صعيدحم�صن رحمةم�صطفى نور الدين - �صماء عبداجلليل - يا�صمني �صاهني - منى الن�صابة - خديجة العرادي - �صارة جنيب - غالب اأحمد

%

% %

% %97.2

99.2 92.1

99.91

علي حممد علي ال�صباح

مدر�صة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني - علمي

يرى علي اأن م�شتوى االمتحانات متو�شط ب�شكل عام با�شتثناء 

الريا�شيات الذي ات�شم ب�شيء من ال�شعوبة، ومل يح�شم حتى االآن 

التخ�ش�ص الذي ينوي االلتحاق به لكنه يرجح توجهه لدرا�شة 

الطب، وين�شح زمالءه باجلد واالجتهاد منذ  بداية 

العام الدرا�شي والتوكل على اهلل لتحقيق النجاح، 

ويهدي تفوقه للوالدين وب�شكل خا�ص 

والدته، وللهيئة االإدارية والتعليمية 

ولالأهل  اخلليفية  الهداية  مبدر�شة 

واالأ�شدقاء.

99.7

رغد جميل النجار

مدر�صة زنوبيا الإعدادية للبنات

بها  اعتنت  التي  البحرين  ململكة  تفوقها  رغد  تهدي 

زنوبيا  مدر�شة  والإدارة  التعليمية،  م�شريتها  طوال 

من  املبذول  اجلهد  اأن  وترى  الكرمية،  وعائلتها 

لهم،  بالن�شبة  الفارق  املعيار  هو  الطلبة  قبل 

باالمتحانات  �شعوبة  اأي  تواجه  مل  واأنها 

التخ�ش�ص  وتــنــوي  النهائية، 

املعمارية  الهند�شة  ودرا�ــشــة 

. م�شتقبالً

يعقوب يو�صف خليل 

مدر�صة الهداية اخلليفية - علمي )كيمياء- اأحياء( 

بني  متفاوتا  العام  هذا  االمتحانات  م�شتوى  يعقوب  اعترب 

�شعب و�شهل، اإال اأنه وبف�شل دعم والدته وت�شجيعها له على 

رفع معدله واإحراز درجات عالية تغلب على ال�شعوبات، واأهدى 

واملدر�شني  واأخيه  والديه  من  لكل  وتفوقه  جناحه 

الذين �شاعدوه يف الو�شول لهذه النتيجة، والأهله 

انه  وقال  جدته،  وخ�شو�شاً  املغرب  يف 

ينوي درا�شة الطب الب�شري، كما هناأ 

زمالءه على التخرج ومتنى اأن يراهم 

يف اأعلى املراكز.

�أكدت �أنها حققت ما كانت ت�سبو �إليه.. وال يوجد �سيء »م�ستحيل«:

الأوىل على البحرين بالثانوية تطمح لدرا�صة الطب الب�صري

م�شطفى نورالدين:

نتائج  يف  االأول  املركز  على  احلا�شلة  قالت 

الثانوية العامة اميان علي ح�شن فردان من مدر�شة 

مدينة حمد الثانوية للبنات انها ا�شتطاعت من حتقيق 

حتتل  الأن  اأهلتها  بنتيجة  الظفر  عرب  اليه  ت�شبو  ما 

املركز االأول على البحرين.

اأن  تريد  االآن  انها  البحرين  على  االأوىل  واأكدت 

ترغب  كما  الب�شري،  الطب  بدرا�شة  حلمها  ت�شتكمل 

بدرا�شته يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

واأو�شحت انه ال يوجد اأي �شيء م�شتحيل، وانه 

كل  يحقق  ان  ال�شخ�ص  ي�شتطيع  والعزم  بــاالإرادة 

املذاكرة  وجعل  اأوقاته،  كافة  ترتيب  عرب  طموحاته 

اأوالً باأول عنوان لتحقيق التفوق.

على  واحلا�شلة  البحرين  على  االأوىل  واأ�شافت 

االأيام  �شحيفة  مبنى  ح�شورها  لدى   %99.8 ن�شبة 

ثم  وتعاىل  �شبحانه  هلل  يعود  الف�شل  »ان  اأم�ص 

من  وامل�شاندة  الدعم  كل  اليها  قدما  اللذين  لوالديها 

اأجل حتقيق هذه الن�شبة، كما اأكدت اأن اجنازها حتقق 

بف�شل جهود معلماتها الالتي بذلن كل جهوداً جبارة 

يف �شبيل تقدمي الدعم وامل�شاندة لكافة الطالبات.

وذكرت ان كافة االمتحانات هي من داخل املنهج 

يف  الراغبني  والطالبات  الطلبة  كل  وان  الدرا�شي، 

حتقيق ن�شب عليا عليهم بدرا�شة الكتاب املدر�شي اأوالً 

باأول، م�شريًة اىل اأن االأ�شئلة عموماً تعتمد على احلفظ 

وادراكه  الطالب  فهم  على  يعتمد  االآخر  وبع�شها 

االأخرى يف طرح  عن  تختلف  مادة  فكل  وا�شتيعابه، 

االأ�شئلة ونوعيتها.

كل  واعطت  اوقاتها،  بتق�شيم  قامت  انها  وبينت 

ن�شاط من االأن�شطة وقتاً حمدداً لت�شتطيع التوفيق بني 

كافة االأن�شطة املختلفة، مبينًة ان درا�شتها كانت لها 

وقتاً حمدداً يومياً، وكذلك مل تهمل عائلتها فخ�ش�شت 

جزءاً من وقتها لهم، ومل تغفل االأوىل على البحرين 

من ممار�شة هواياتها فخ�ش�شت كذلك جزءاً من وقتها 

الهوايات  بع�ص  والبحث وممار�شة  لالطالع  اليومي 

املحببة اليها.

الأول مرة يف �لبحرين 

رزان حممد تت�صدر لوحة �صرف الإعدادية العامة بن�صبة 100 %
�شارة جنيب: 

ال�شرف  لوحة  مت�شدرة  اأكدت 

رزان  العامة  االإعدادية  لل�شهادة 

على  واحلا�شلة  عبدالرحمن  حممد 

اأ�شئلة  بع�ص  اأن   %100 معدل 

بال�شعوبة  ات�شمت  االمتحانات 

اجليد  اال�شتعداد  اأن  اإال  ما،  حد  اإىل 

يف  �شاهم  والرتكيز  لالمتحانات 

تذليل تلك ال�شعوبات وتخطيها.

قراراً  تتخذ  مل  اأنها  واأو�شحت 

فيما يتعلق بالتخ�ش�ص الذي تنوي 

اأنها  اإال  االآن،  حتى  به  االلتحاق 

العلمي  التخ�ش�ص  اختيار  تتوقع 

يف املرحلة الثانوية ليتيح لها فتح 

اأبواب وخيارات اأو�شع يف اجلامعة.

من  لكل  تفوقي  »اأهدي  وقالت: 

اأع�شاء  وجلميع  ووالدتي،  والدي 

والتعليمية  االإداريــــة  الهيئتني 

مبدر�شة اأم �شلمة االإعدادية للبنات، 

من  ولزميالتي  يل  قدموه  ملا  نظراً 

دعم �شاهم يف اإحرازي لهذه النتيجة 

التي اأعتز بها«.

مهم  الوقت  »تنظيم  واأ�شافت: 

وميثل  الدرا�شة  عملية  يف  ــداً  ج

والنجاح،  التفوق  اأ�شا�شي يف  عامل 

الدرا�شة  �شاعات  اأن  من  وبالرغم 

بعد  ن�شبياً  انخف�شت  املنزلية 

حت�شني  قـــرار  وتطبيق  اعتماد 

�شبق  وكما  اأنه  اإال  املدر�شي،  الزمن 

اأن  ميكن  االأعمال  كل  فاإن  واأ�شرت 

تنجز ب�شكل اأف�شل يف حال ا�شتطاع 

مع  جيد،  ب�شكل  وقته  اإدارة  الفرد 

مراعاة اأن مينح الطالب نف�شه وقتاً 

الدرا�شة  �شرورة  موؤكدة  لنف�شه«، 

لكافة  امل�شبق  باأول والتح�شري  اأوالً 

املواد والدرو�ص للتهيئة وا�شتيعاب 

اأف�شل،  ب�شكل  وتقبلها  املعلومات 

ي�شوبه  ما  كل  حول  واال�شتف�شار 

الهيئة  الأع�شاء  والــرجــوع  لب�ص 

وا�شتيفاء  للتو�شيح  التعليمية 

املعلومات.

وفيما يتعلق بالن�شائح املوجهة 

اأو�شحت  وزميالتها،  لزمالئها 

وو�شع  املثابرة  من  »البــد  رزان: 

باإخال�ص  والعمل  وا�شحة  اأهداف 

مفتاح  هو  فالتفوق  لتحقيقها، 

النجاح االأول يف امل�شرية التعليمية 

اإيجابي  ب�شكل  وينعك�ص  والعملية 

على جميع اجلوانب احلياتية«.

واالإطالع  للبحث  الطلبة  ودعت 

وتو�شيع مداركهم الفكرية مبختلف 

الو�شائل املتاحة، وا�شتقاء املعلومات 

حتى  الدرا�شية  باملناهج  املرتبطة 

بهدف  املقرر  واردة يف  تكن  واإن مل 

املعرفة والثقافة العامة.

كانت  اأنها  اإىل  رزان  ولفتت 

العام  بــدء  قبل  باخلوف  ت�شعر 

مل�شامعها  توارد  ملا  نظراً  الدرا�شي، 

الدرا�شية  املقررات  �شعوبة  حول 

وطول املناهج وال�شعوبات املتعلقة 

باالمتحانات، اإال اأنها تعترب املرحلة 

يف  ــداً  ج فــرتة مميزة  ــة  ــدادي االإع

حياتها ا�شتطاعت اأن تتلم�ص جوانب 

القوة لديها من خاللها، واأن تكت�شب 

العديد من املعلومات والعلوم املهمة 

التي  االأ�شا�شية  اللبنة  متثل  التي 

م�شريتها  عليها  وت�شتكمل  �شتبني 

التعليمية.

عاتقة عقيل ر�صي

اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات - جتاري

تهدي عاتقة جناحها وتفوقها اىل جدها وجدتها رحمهما اهلل واىل والديها واخواتها وعماتها 

بالدعاء.  لها  ابتهل  من  كل  واىل  بتول  واخوالها، خا�شة عمتها  واعمامها وخاالتها 

وترى عاتقة باأن االمتحانات كانت �شعبة ن�شبياً، وبف�شل اهلل متكنت من تخطيها. 

لدرا�شة تخ�ش�ص  البحرين  درا�شية جلامعة  بعثة  عاتقة احل�شول على  وتتمنى 

املحا�شبة، كما تدعو زميالتها اىل اختيار ميولهن وفق متطلبات �شوق العمل.

فاطمة حممد 

عبدهلل

املحرق الثانوية للبنات - علمي

تهدي فاطمة تفوقها اىل جميع من �شاندها من االهل واال�شدقاء خ�شو�شاً الوالدين 

العزيزين، ووجهت ال�شكر اخلا�ص اىل �شف )علم 3(.

واكدت فاطمة ان االمتحانات هذا العام كانت يف امل�شتوى املعقول، عدا امتحان ري�ص 

366 فقد كان تعجيزياً ويفوق معظم القدرات وال يراعي الظروف الفردية ح�شب 

تعبريها.

كلمة  يف  وتقول  االورام،  علم  وتخ�ش�ص  الطب  درا�شة  فاطمة  وتاأمل 

لزميالتها »االرادة ال�شلبة طريق حتقيق الطموحات«.
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