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وزير الرتبية يعتمد نتائج الثانوية العامة للعام الدرا�سي 2014/2013م

%97 النجاح  ون�سبة  تخرجوا..  وطالبة  طالبًا   6125

اأوالً: الثانوية العامة:

- تقدم اإىل امتحانات الثانوية العامة 6075 

الثالث  امل�ستوى  املنتظمني يف  وطالبة من  طالباً 

الثانوي، جنح منهم 5893 طالباً وطالبة، منهم 

اإىل  باالإ�سافة  طالبة،  و3654  طالباً   2239

جناح 232 من طلبة املنازل من البنني والبنات، 

ليبلغ بذلك عدد املتخرجني 6125 طالباً وطالبة 

حت�سناً  يعك�س  مما  بلغت%97،  جناح  بن�سبة 

العام  يف  االأول  الدور  بنتائج  مقارنة  ملحوظاً 

املا�سي والتي كانت يف حدود %96.

خريجي  من  املتفوقني  الطلبة  عدد  بلغ  كما 

الدور االأول احلا�سلني على 95% فما فوق 599 

طالباً وطالبة، منهم 149 طالبا و450 طالبة. 

»دون امل�سار ال�سناعي«.

 ثانياً: الثانوية ال�سناعية:

اأما بالن�سبة اإىل نتائج امتحانات الدور االأول 

لطالب وطالبات مدار�س التعليم الفني واملهني، 

فقد كانت على النحو التايل:

املطور  بالنظام  املتقدم  امل�ستوى  طلبة   •
بلغت  املهنية«:  »التلمذة  واملهني  الفني  للتعليم 

ن�سبة النجاح للبنني 93.3% وللبنات %95.6.

• طلبة امل�سار الفني يف التخ�س�سات الفنية 
املتقدمة التي مت اإعدادها بالتعاون مع اليون�سكو: 

ن�سبة  للبنني84.7%، وهي  النجاح  ن�سبة  بلغت 

التي  املهنية  املعايري  كثافة  اإىل  بالنظر  عالية 

يتوجب على الطالب اتقانها.

املطور  بالنظام  التخ�س�سي  امل�سار  طلبة   •
بلغت  املهنية«:  »التلمذة  واملهني  الفني  للتعليم 

ن�سبة النجاح للبنني 73.4%، وللبنات %73.9، 

ل�سمان  الالزمة  االإجراءات  الوزارة  اتخذت  وقد 

اتقان طلبة هذا التخ�س�س للمهارات املطلوبة يف 

�سوق العمل، ويتوقع ان ت�سل ن�سبة النجاح بعد 

امتحانات الدور الثاين اإىل حوايل %90.

م�سارات  يف  املتفوقني  الطلبة  عدد  بلغ  كما 

التعليم الفني واملهني 67 طالبا، من بينهم 10 

ح�سلوا على درجة ت�ساوي اأو تفوق %95.

وي�سار اإىل اأنه مت البدء يف توزيع ال�سهادات 

اأم�س  من  ابتداًء  الثانوية  املدار�س  طلبة  على 

خالل الدوام العادي للمدار�س، علماً باأنه باإمكان 

الطلبة االطالع على نتائجهم عرب بوابة البحرين 

»نتائج  تطبيق  عرب  اأو  االلكرتونية  للحكومة 

الطلبة الدرا�سية« للهواتف الذكية.  

كما مت فتح باب التظلم اأمام الطلبة الراغبني 

اإعالن  تاريخ  من  ابتداء  مدار�سهم  يف  ذلك  يف 

النتيجة وحتى غدا -االأربعاء- املوافق 18يونيو 

�سباحا  ون�سف   7 من  الفرتة  خالل  اجلاري، 

وحتى 12 ون�سف ظهرا.

اأما امتحانات الدور الثاين للمرحلة الثانوية 

ف�ستبداأ يوم االأربعاء املوافق 25 يونيو 2014م 

حتى االأربعاء 2014/7/2م، كما مت تخ�سي�س 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ  مدر�سة 

بدءاً  عي�سى  مبدينة  للبنني  ال�سناعية  الثانوية 

 26 اخلمي�س  يوم  اإىل   17 الثالثاء  اليوم  من 

يونيو 2014م لتكون مركزاً ال�ستخراج الن�سخ 

بالن�سبة  واالإفادات  ال�سهادات  من  االإ�سافية 

للطلبة اخلريجني.

واألقى وزير الرتبية والتعليم  الدكتور ماجد 

نتيجة  اعتماد  مبنا�سبة  كلمة  النعيمي  علي  بن 

الدرا�سي  للعام  العامة  للثانوية  االأول  الدور 

دواعي  ملن  »اإنه  فيها  قال   2014/2013

ال�سرور اأن األتقي بكم يف هذا اليوم املبارك ونحن 

بامل�سرية  النهو�س  من  جديدة  مرحلة  نعي�س 

كل  نالت  والتي  العزيز،  وطننا  يف  التعليمية 

يف  وذلك  واخلارج،  الداخل  يف  واالإ�سادة  الثناء 

�ساحب  ح�سرة  ل�سيدي  احلكيمة  القيادة  ظل 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سيدي  املفدى،  البحرين 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سيدي  املوقر، 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى، 

حفظهم اهلل ورعاهم، �ساكرا ومقدرا بكل االمتنان 

للرتبية  املو�سولة  والرعاية  الكرمي  الدعم 

تطوير  يف  االأثر  اأبلغ  لها  كان  والتي  والتعليم، 

خمرجات التعليم واالرتقاء باخلدمات التعليمية 

املقدمة للمواطنني.

وي�سرين يف هذا اليوم ال�سعيد والذي نلتقي 

فيه جلني ثمار جهود االأبناء الطلبة من خريجي 

والثانوية  املختلفة،  بفروعها  العامة  الثانوية 

ال�سناعية، واملدعومة بجهود زمالئنا يف امليدان 

الرتبوي من اأع�ساء الهيئات االإدارية والتعليمية 

الطلبة  اأهنئ  اأن  مواقعهم،  خمتلف  يف  والفنية 

االأفا�سل،   ومعلميهم  الكرام  اأمورهم  واأولياء 

بالنتائج املتميزة وامل�سرفة التي حتققت يف نهاية 

هذا العام الدرا�سي اجلاري، ببلوغ ن�سبة النجاح 

يف الثانوية العامة يف دورها االأول حوايل %97، 

التي  املظفرة  جهودهم  للجميع  ومقدراً  �ساكراً 

اهلل  بف�سل  والتوفيق  واالمتياز،  بالنجاح  تكللت 

تعاىل وحمده.

النتائج

املرحلة  امتحانات  اإىل  تقدم  لقد  وتابع: 

طالباً   6075 الثالث  امل�ستوى  يف  الثانوية 

وطالبة يف امل�سارات املختلفة، من بينهم 2324 

لالمتحان  وتقدم    2239 منهم  جنح  طالبا 

مبا  طالبة،   3654 منهن  جنح  طالبة،   3751

وطالبة،  طالبا  اإىل 5893  الناجحني  عدد  يرفع 

حت�سناً  يعك�س  ما   ،.%97 تقارب  جناح  بن�سبة 

العام  يف  االأول  الدور  بنتائج  مقارنة  ملحوظاً 

املا�سي والتي كانت يف حدود %96.

الذين  الطلبة  من  املتفوقني  عدد  ارتفع  كما 

ح�سلوا على تقدير 95% فاأكرث هذا العام ب�سكل 

 599 ال�سنة  هذه  عددهم  بلغ  حيث  ملحوظ، 

هذه  يف  املتفوقني  عدد  وبلغ  ومتفوقة،  متفوقاً 

البنات 450  ومن  طالبا  البنني 149  من  الفئة 

طالبة. 

ال�سناعي،  التعليم  نتائج  بخ�سو�س  -اأما 

فقد جاءت متميزة بالن�سبة لطالب امل�سار املتقدم، 

حيث بلغت 95،6% للطالبات و93.3%للطالب.

فقد  التخ�س�سي،  امل�سار  اإىل  بالن�سبة  -اأما 

بلغت ن�سبة النجاح فيه 73،4% للطالب و%73،9 

للطالبات، وقد اتخذت الوزارة االإجراءات الالزمة 

للمهارات  التخ�س�س  هذا  طلبة  اإتقان  ل�سمان 

املطلوبة يف �سوق العمل، ويتوقع ان ت�سل ن�سبة 

النجاح بعد امتحانات الدور الثاين حوايل %90.

الفني  امل�سار  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت  كما 

يف التخ�س�سات الفنية املتقدمة التي مت اإعدادها 

ن�سبة  وهي  اليون�سكو،%84.7،  مع  بالتعاون 

التي  املهنية  املعايري  كثافة  اإىل  بالنظر  عالية 

يتوجب على الطالب اإتقانها.

هذا وقد بلغ عدد الطلبة املتفوقني يف م�سارات 

التعليم الفني واملهني 67 طالبا، من بينهم ع�سرة 

طالب ح�سلوا على درجة ت�ساوي اأو تفوق %95.

برامج التطوير النوعي 

الرتبية  وزارة  اأن  على:  النعيمي  واأكد    

تنفيذ  يف  تعاىل  اهلل  باإذن  ما�سية  والتعليم 

�سمن  النوعي،  التطوير  برامج  من  املزيد 

التعليم  لتطوير  الوطني  امل�سروع  مبادرات 

اأداء  والتدريب، �سواء من خالل برنامج حت�سني 

تطوير  م�سروعي  تنفيذ  واال�ستمرار يف  املدار�س 

ومتهني  وتدريب  القرائية،  وتطوير  الريا�سيات 

املعلمني واملعلمات حيث بلغ عدد الذين ا�ستفادوا 

خمتلف  يف  العام  لهذا  التدريبية  الربامج  من 

الدورات 1477 اإ�سافة اإىل تدريب جميع معلمي 

اال�ستعداد  اإطار  يف  االإعدادية  املرحلة  ومعلمات 

لتنفيذ برنامج حت�سني الزمن املدر�سّي.

اأما على �سعيد االأن�سطة الرتبوية التي نفذتها 

 5294 بلغت  فقد  العام  هذا  واملدار�س  الوزارة 

بتعزيز  مت�سال  ن�ساطا   446 بينها  من  ن�ساطا، 

قيم حقوق االإن�سان والعي�س امل�سرتك والت�سامح 

نفذت  نف�سه  ال�سعيد  وعلى  الطلبة،  االأبناء  بني 

الريا�سية  وامل�سابقات  الربامج  ع�سرات  الوزارة 

من  الطلبة  اآالف  فيها  �سارك  املتنوعة  والك�سفية 

امل�سابقات  و�سملت  الدرا�سية،  املراحل  خمتلف 

واجلماعية  الفردية  واالألعاب  الريا�سية 

ومراكز  الريا�سية،  والعرو�س  واملهرجانات 

التدريب واللياقة البدنية، وكذلك ك�سف املواهب 

املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  واختيارها  الريا�سية 

واالأندية  والريا�سة واالحتادات  لل�سباب  العامة 

الوطنية. اأما يف املجال الك�سفي فقد نفذت الوزارة 

قائداً   9243 منه  ا�ستفاد  ن�ساطا  من245  اأكرث 

اأكرث  تنفيذ  مت  االإر�سادي  املجال  ويف  وك�سافاً، 

من 270 ن�ساطا، وبلغ جمموع امل�ستفيدين منها 

)9500( زهرة ومر�سدة و�سابة وقائدة.

م�ساندة ودعم القيادة احلكيمة 

اأن الوزارة تعمل حاليا بف�سل  اإىل     واأ�سار 

ما تلقاه من دعم وم�ساندة من القيادة احلكيمة، 

مثل:  النوعية،  االإجنازات  من  املزيد  لتحقيق 

وزيادة  واملهني،  الفني  التعليم  وتطوير  تعزيز 

والبنات،  للبنني  والتقنية  الفنية  التخ�س�سات 

يف  للطلبة  املهني  والتوجيه  االإر�ساد  وتطوير 

بدمج  االهتمام  زيادة  وكذلك  االإعدادية،  املرحلة 

ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدار�س احلكومية 

وتنويع الربامج واخلدمات املقدمة لهم، حيث اإن 

القابلني  الطلبة  دمج  التو�ّسع يف  ب�سدد  الوزارة 

للتعلم يف العام الدرا�سي القادم 2015/2014، 

بزيادة 40 طالباً م�ستجداً من فئة االإعاقة الذهنية 

من  طالب  وع�سرة  داون،  ومتالزمة  الب�سيطة 

الذين مت دجمهم �سابقاً  اإىل زمالئهم  التوحد  فئة 

طالباً   582 عددهم  والبالغ  الفئتني،  هاتني  من 

وطالبة، يزاولون درا�ستهم يف65 مدر�سة مطبقة 

لربنامج االإعاقة الذهنية.. هذا اإ�سافة اإىل زيادة 

االهتمام بريا�س االأطفال وتطوير مناهج موحدة 

لهذا القطاع احليوي.

الدرا�سي  العام  بدءا من  الوزارة  ت�ستعد  كما 

املقبل بتطبيق برنامج حت�سني الزمن املدر�سي يف 

املرحلة االإعدادية، بعد جناح التجربة يف التعليم 

ال�سرورية  ال�سبل  كافة  اتخاذ  مت  وقد  الثانوي، 

من  ذلك  يف  مبا  املهمة  التجربة  هذه  الإجناح 

حت�سني البيئة املدر�سية وتوفري كافة االإمكانيات 

املادية والب�سرية والفنية الالزمة لالرتقاء بعملية 

التدري�س والتفاعل ال�سفي بني الطلبة واملعلمني 

باخلدمات  لالرتقاء  الوقت  من  املزيد  وتوفري 

املقدمة للطلبة.

اأهداف  حتقيق  �ساأنها  من  اجلهود  هذه  اإن 

على  �سي�ساعد  مبا  وخمرجاته،  التعليم  جودة 

اأكرث  مراحل  اإىل  تعاىل  اهلل  باإذن  التعليم  نقل 

تقدما، يف ظل ما توليه الدولة من اهتمام لل�سمو 

الركيزة  باعتباره  املعلم،  ومكانة  التعليم  مبهنة 

االأ�سا�سية لتطوير التعليم، واالرتقاء مبخرجاته، 

عملية  يف  واإ�سراكه  الرتبوي،  م�ستواه  ورفع 

العمل  ا�ستمرار  مع  امل�ستدامة،  املهنية  التنمية 

املهنة،  اإىل هذه  العنا�سر اجليدة  ا�ستقطاب  على 

واالحتفاظ باملعلمني املتميزين، مبا يتطلب تبني 

اآليات وا�سرتاتيجيات فّعالة توفر للمعلمني املزيد 

اجلذب  عوامل  من  تكون  التي  االإمكانيات  من  

الفاعلة.

�سائال  الطلبة،  االأبناء  جمددا  النعيمي  وهناأ 

والنجاح،  التوفيق  من  املزيد  لهم  تعاىل  اهلل 

واالأخوات  االإخوة  جلميع  والتقدير  وال�سكر 

الرتبويني والرتبويات يف خمتلف مواقعهم على 

كانت وراء  بذلوه من جهود طيبة وخمل�سة  ما 

هذه النتائج امل�سرفة، موؤكدا يف ختام كلمتي هذه 

اإن  العزيز مقبلة  بلدنا  التعليمية يف  امل�سرية  اأن 

والتطوير يف  االإجنازات  من  مزيد  على  اهلل  �ساء 

اهلل  احلكيمة يحفظها  قيادتنا  دعم وم�ساندة  ظل 

ويرعاها.

ورحمة  عليكم  وال�سالم  التوفيق.  ويل  واهلل 

اهلل وبركاته...

اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم �شباح اأم�س نتائج الدور االأول المتحانات ال�شهادات العامة – الثانوية، والثانوي الفني واملهني.

وهناأ وزير الرتبية والتعليم الطلبة الناجحني واأولياء اأمورهم ومعلميهم، معرباً عن تقديره وامتنانه للقيادة احلكيمة لوطننا العزيز للدعم الكرمي والرعاية املو�شولة للرتبية والتعليم، والتي كان لها اأبلغ االأثر يف 

تطوير خمرجات التعليم واالرتقاء باخلدمات التعليمية املقدمة للمواطنني. واأ�شاد الوزير بجهود الزمالء يف امليدان الرتبوي من اأع�شاء الهيئات االإدارية والتعليمية والفنية يف خمتلف مواقعهم، منوهاً بالنتائج املتميزة 

وامل�شرفة التي حتققت يف نهاية هذا العام الدرا�شي اجلاري، ببلوغ ن�شبة النجاح يف الثانوية العامة يف دورها االأول حوايل %97.

وا�شتعر�س الوزير يف كلمته التي توجه بها اإىل الطلبة ومعلميهم واأولياء االأمور النتائج التي حتققت يف نهاية هذا العام الدرا�شي 2013/2014م، وهي على النحو التايل:

اأهنئ الطالب 

واأولياء اأمورهم 

ومعلميهم 

الأفا�سل 

بالنتائج املتميزة 

وامل�سرفة التي 

حتققت هذا العام

حققنا املزيد 

من الإجنازات 

النوعية 

بف�سل �سيا�سات 

احلكومة وروؤيتها 

امل�ستقبلية

[ وزير الرتبية يعتمد نتائج الثانوية

اآمنه را�سد البناءاحل�سن عبا�س �سفيقحممد عبداحل�سني اإبراهيمبتول حممد اجلفرييخالد اأحمد علياأميمة اأحمد فتحيزهراء علي جعفر خ�سريزينب عبدالنبي �سلمانت�سنيم عبدالكرمي م�سطفىمروة �سالح الدين 

% 99.9% 99.8% 99.6% 99.5% 99.5% 99.5% 99.3% 99.3% 99.2% 98.8
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بلغ عددهم 32 طالبًا وطالبة من نف�س امل�سار 

طلبة »العلوم والريا�سيات« يكت�سحون لوحة �سرف الثانوية العامة

الأوىل على البحرين مروة �سالح الدين العلوي:

»الهند�سة« والفيزياء وعلوم الف�ساء م�ستقبلي القادم

قالت الطالبة مروة �سالح الدين العلوي والتي احرزت املركز االأول 

على البحرين يف ال�سهادة الثانوية العامة من مدر�سة خولة الثانوية 

يف  تواجدها  اأثناء  اخلرب  تلقت  وقد  يو�سف  ال  �سعورها  ان  للبنات 

ال�سيارة برفقة والدتها واأختها و�سط دموع اختلطت باحلزن والفرح.

البد  انه  اأم�س  “االأيام”  مبنى  اىل  ح�سورها  لدى  مروة  وقالت 

املواد  كافة  فيها  وتوزع  الوقت  تنظم  م�سبقة  درا�سية  اعداد خطة  من 

على  االعتماد  وعدم  الدرا�سة،  يف  حقها  مادة  كل  العطاء  الدرا�سية 

جدول االمتحانات الذي من الطبيعي ان يكون م�سغوطاً نتيجة املواد 

الدرا�سية.

ويف ما يتعلق بال�سكاوى التي وردت عن �سعوبة مادة “التكامل” 

اأجابت مروة : مل يكن االمتحان �سعباً اذ ان كل اأ�سئلة االمتحان جاءت 

من الكتاب ومن �سميم املنهج الدرا�سي، م�سريًة اىل اأن اال�ستعداد امل�سبق 

هو �سبب فهم املادة وا�ستيعابها ب�سكل كامل، واملذاكرة اأول باأول وعدم 

عليا  عالمات  على  احل�سول  من  احلال  بطبيعة  �سي�سهل  املادة  تراكم 

وفهم دقيق للمادة.

وفيزياء(  )ريا�سيات  امل�سارات  توحيد  تخ�س�س  “دخلت  وبينت 

اأحببت  االأول  للف�سل  امل�سار  يف  دخويل  ومع  التحدي  اأحب  كوين 

على  اأحافظ  اأن  وا�ستطعت  والفيزياء،  الريا�سيات  يف  التخ�س�س 

بالكتب  ا�ستعنت  الدرا�سية، وامنا  املناهج  اأعتمد على  اإذ مل  م�ستواي، 

بع�س  على  مطلعة  كنت  اأنني  كما  املعرفة  لدي  التي منت  اخلارجية 

املواقع العلمية وا�ستطعت من خالل ذلك اأن اأمتلك القدرة على التحليل 

الناقد وامل�سائل التي كانت خارج املنهج الدرا�سي”.

وقالت “لقد ح�سلت على بعثة �سمو ويل العهد والدرا�سة يف اأمريكا 

القادم،  م�ستقبلي  وهو  الف�ساء  وعلوم  والفيزياء  الهند�سة  بتخ�س�س 

العلم  جمال  اأدخل  باأن  حلمي  حتقيق  يف  جهدي  ق�سارى  و�ساأبذل 

والعلماء، واأن اأثبت اأن القراآن الكرمي يحتوي على اأمور مل يتو�سل لها 

العلم حتى االآن”.

والريا�سيات(  )العلوم  امل�سارات  توحيد  طلبة  اكت�سح 

لوحة �سرف ال�سهادة الثانوية العامة لهذا العام بن�سبة تفوق 

98.7% فاأكرث.

اأعلى  ن�سبة  حققوا  الذين  والطالبات  الطلبة  عدد  وبلغ 

التخ�س�س 32  نف�س  من  الثانوية وجميعهم  ال�سهادة  ن�سب 

طالباً وطالبة، اذ ت�سدرت لوحة ال�سرف واالأوىل على البحرين 

الطالبة مروه �سالح الدين ا�سماعيل العلوي من مدر�سة خولة 

الثانوية للبنات بن�سبة %99.9.

ال�سرف  لوحة  ت�سدروا  الذين  الطلبة  عدد  بلغ   يف حني 

طالباً   32 التجارية«  »العلوم  بتخ�س�س  امل�سارات  لتوحيد 

وطالبة ت�سدرتهم الطالبة غاده عبدالعزيز خ�سر غلوم اأحمد 

الثانوية للبنات بن�سبة 98.6%، و�ساركها  من مدر�سة النور 

يف املركز االأول الطالب حممد �سيف ح�سني بنف�س الن�سبة من 

مدر�سة ال�سيخ عي�سى بن علي الثانوية للبنني.

توحيد  �سرف  للوحة  والطالبات  الطلبة  عدد  وبلغ 

وطالبة  طالباً   32 االن�سانية«  والعلوم  »اللغات  امل�سارات 

مدر�سة  من  عبدالوهاب  مكي  زهراء  الطالبة  ت�سدرتهم  كذلك 

�سرتة الثانوية للبنات بن�سبة %97.8 

طالباً  الديني 11  امل�سار  من  املتفوقني  عدد  بلغ  يف حني 

الديني  املعهد  من  افتخار  عبداهلل  حممد  الطالب  ت�سدرهم 

بن�سبة 96.4%. وحقق الطالب ح�سني ابراهيم علي من مدر�سة 

جدحف�س الثانوية للبنني املركز االأوىل على امل�سار »ال�سناعي 

والتلمذة املهنية« بن�سبة %98.3. 

جميلة  للبنات  الثانوية  خولة  مدر�سة  مديرة  وقالت 

احلماد اإن مدر�ستها حتمل �سعار خولة يف ال�سدارة ت�ست�سرف 

اإىل  املدر�سة  ت�سعى  لذا  البحرين  الزدهار  الواعد  امل�ستقبل 

وطرائق  املناهج  يف  وتطوره  التعليم  يف  التميز  حتقيق 

التدري�س وتقومي التعلم.

�سنوياً  حتتفل  الثانوية  خولة  مدر�سة  ان  واو�سحت 

بتخريج الطالبات املتفوقات اللواتي يت�سدرن الئحة ال�سرف 

ن�سطات  قياديات  وهن  واللواتي،  العامة  الثانوية  نتائج  يف 

واالإقليمي  املحلي  باملجتمع  الفاعلة  امل�ساركة  على  يحر�سن 

مدر�سة  فيه  يتواجدن  حمفل  كل  يف  ب�سمة  ويرتكن  العربي 

العام  لهذا  اخلريجات  طالباتها  عدد  للبنات  الثانوية  خولة 

)208( وعدد متفوقاتها احلا�سالت على اأكرث من %90 )85( 

اأي مبا يعادل 41% تقريباً منهن )39( احلا�سالت على اأكرث 

من %95«.

التميز  بعد  للبنات  الثانوية  خولة  مدر�سه  ان  وا�سافت 

باحل�سول على االمتياز يف هيئة �سمان اجلودة مت احل�سول 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  االأمري  �سمو  جائزة  �سرف  على 

خليفة للتميز يف االأداء التعليمي العام املا�سي فاإنها هذا العام 

اآل  حمدان  جلائزة  تر�سحت  التي  املدار�س  من  لتكون  تاأهلت 

–كما  البحرينية  املدر�سة  املتميز منه  التعليمي  لالأداء  مكتوم 

فئة  مكتوم  اآل  حمدان  ال�سيخ  جائزة  على  اهلل  بف�سل  فازت 

بعثات   3 نيل  �سرف  على  وفازت  العام  لهذا  املتميز  الطالب 

املدر�سة  وتفوز  العاملية  الدرا�سية  العهد  ويل  �سمو  ملنح 

الوزارية  واالأن�سطة  امل�سابقات  يف  االأوىل  املراكز  وتت�سدر 

كم�سابقة القراآن الكرمي وال�سنة النبوية باملراكز االأوىل للمرة 

التا�سعة على مدار�س اململكة. وم�سابقة اأعمل انتج ا�سنع وطنا 

وح�سلت على املركز االأول يف م�سابقة علماء قلوب االإقليمي 

وم�سابقة  الثاين.  املركز  املبتكرة  البحوث  وم�سابقة   2014

البحرين للحدائق  الثالث ملعر�س  الزراعية واملركز  امل�ساريع 

2014 وامليدالية الذهبية وم�سابقة برنامج اأ�سيل

وطالباتها،  ومعلماتها  املدر�سة  اإدارة  مثلت  »لقد  وقالت   

حملية  وندوات  وموؤمترات  الداخلية  املوؤمترات  يف  املدر�سة 

واإقليمية وعاملية هذا العام«.

بروح  املعزز  اإليه  الوطن واالنتماء  ان حب  اىل  وا�سارت 

واإخال�س  للبنات  الثانوية  خولة  مدر�سة  يف  الواحد  الفريق 

القدوة  ال�سريف مع وجود  والتناف�س  العمل  العمل هلل وحب 

العمل  وخطة  الطموحة  والروؤية  امللهمة  والروح  ال�ساحلة 

منت�سبي  لكل  ال�سخ�سي  النمو  اأجل  من  والعمل  املدرو�سة 

اجلهود  كل  تكثيف  نحو  بان�سياب  لتتداعى  ت�سافرت  خولة 

حتت  الوطن  لراية  مرفقاً  ال�سادق  والعطاء  بالبذل  املثمرة 

وويل  وزارئه  ورئي�س  عي�سى  بن  حمد  املفدى  مليكنا  قيادة 

بالتعليم  والنجاحات  االجنازات  من  املزيد  مع  االأمني.  عهده 

يف البحرين وو�سوالً للقمة على م�ستوى دول العامل املتقدمة.

مروه �سالح الدين ا�سماعيل العلوي

ت�سنيم عبدالكرمي م�سطفى ابراهيم

زينب عبدالنبي �سلمان كاظم علي 

اميمة احمد فتحي �سعبان

خالد احمد علي حممد ح�سن العزقه

زهراء علي جعفر احمد خ�سري

فاطمة عبا�س مال ابراهيم عبداهلل

امين عبداجلليل عبداهلل احمد املقمم

بتول حممد علي عبداهلل اجلفريي

حممد عبداحل�سني ابراهيم عي�سى خليفة

احمد موؤيد ح�سن �سناعة

احل�سن عبا�س �سفيق عبا�س

ر�سوى حممد ال�سريف ان�س الوجود ربيع 

حوراء علي حممد �سفيع رجب علي �سكيب

�سارة ح�سن ابراهيم عبدعلي عبداهلل

�سارة حممد �سالح حممد ابراهيم

عائ�سة حممد ابراهيم اجليب

االء زهري عبدالر�سا البحارنة

احمد عادل احمد م�سطفى القزاز

زينب ال�سيد امني علوي عبدالر�سا علوي

يحيى عواد بدران عبداحلفيظ علي

امنه را�سد عبداهلل البناء

زينب ابراهيم خليل ابراهيم

عمر ر�سا ال�سعيد حممد الهجر�سي �سقر

عمرو  بدير حممد الهجر�سي �سقر

نوراء حممد علي حممد عبا�س جمبل

يامني حممد ح�سن فتح الباب

اآية جمال زكريا خليل عابدين

امرية جواد يو�سف ابراهيم

زينب جا�سم ح�سني حممد ح�سن

�سلمي حممود ال�سيد ح�سن داود

مريزا ح�سن حممد �سلمان ال�سائغ

زهراء مكي عبدالوهاب ح�سن حيان

فاطمة حممد عبدالوهاب ح�سن

منى نا�سر حممد ن�سر اهلل

رمي �سالح ح�سن احمد

فاطمة حامد هجيج املاليل

ب�ساير احمد حممد ايوب بهلول

حوراء جا�سم ا�سغر عبدالوهاب

عرين تي�سري �سالح م�سرتيحي

بيان عيد حممد علي ح�سن �سلمان

دعاء عزيز عبداهلل نا�سر خمي�س

�سيماء حممد خ�سر احمد ال�سيخ احمد

فاطمة امري حممد جعفر عرب

عزيزة ح�سني اخل�سر عبدالرب

حوراء حممد جعفر العريبي

دانة علي عبداهلل ال�سرقي

مرمي حممد خ�سر احمد ال�سيخ احمد

امينة احمد علي عيد ح�سن القالليف

زهراء عبدالنبي �سلمان احمد العويناتي

�سارة عادل م�سطفى املرباطي

احمد عبدالر�سول احمد مرهون خلف

منتهى من�سور احمد من�سور عبداهلل

اينا�س وائل و�سفي احلاج دروي�س

عبري احمد عو�س العلي

قا�سم عبدالكرمي ابراهيم عبدعلي

فاطمة ال�سيد عبداهلل طاهر ابراهيم ح�سن

فاطمة حممد عي�سى ابراهيم عبا�س

فالح خليل ابراهيم عبداهلل علي

�ساحلة حممد علي البو�سي

حوراء خليل احمد الغامني

ا�سماء احمد خلف عبداهلل

�سهناز عمار ريا�س حممود مطر
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احمد العمران الثانوية للبنني

�سرتة الثانوية للبنات

مدينة عي�سى الثانوية للبنات

العهد الزاهر االعدادية الثانوية
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غادة عبدالعزيز خ�سر غلوم احمد

حممد �سيف ح�سني �سالح ح�سني

مرمي يحيى عبدالرحمن حممد

لوؤي علي ح�سن عي�سى مبارك

مروة عادل حاجي غالم ح�سني

زينب علي حممد علي من�سور العكري

مرمي حممد عبداهلل البلو�سي

ندى فوؤاد في�سل جعفر حممد

ال�سيد علي في�سل علوي �سعيد

في�س عي�سى علي الفرج

بيان جعفر احمد اجلزيري

زينب عبدالغني يو�سف علي مكي

اميان عبا�س حبيب فتح اهلل جعفر

حنان جمال حممد �سلطان عبداهلل �سليم

�سارة حممد عبدالعزيز حم�سن نا�سر طريف

مرمي عبدال�سهيد ر�سي علي ح�سن

ح�سن ابراهيم �سلمان ابراهيم �سلمان

خالد وليد احمد احلمر

احالم ه�سام ابراهيم عبدالرحمن ا�سماعيل

اميان عبدالنبي حممد علي حاجي عبداهلل

روان احمد ح�سني قمرب عبداهلل

زينب علي ح�سن احمد العايل

�ساره ح�سن علي خريي

مرام عبداحل�سني ابراهيم ال�سائغ

مرمي عادل حممد نور

ا�سماء عبدالرحمن عبداهلل االن�ساري

ا�سراء عادل حممد عبدالرحيم جناحي

�سارة يو�سف غلوم علي حميد

مروة حممود �سهاب احمد �سهاب

حوراء احمد ا�سكندر حممد

راية حممد را�سد العربي

نور عبداهلل حممد العو�سي

حممد عبداهلل افتخار

ال�سيد ح�سني كاظم مهدي �سلمان

جعفر علي ابراهيم ح�سني

علي حممد احمد عبداهلل العجي 

ح�سن ابراهيم قنرب يو�سف

ح�سن حممد جعفر اآل �سعيد

علي جميل ح�سني عبدالر�سول

م�سعب في�سل �سالح جمال قا�سم

علي ح�سني �سلمان اآل ماجد

علي كاظم جعفر حممد

ابراهيم حممود يو�سف حممود اخللف

النور الثانوية للبنات

ال�سيخ عي�سى بن علي الثانوية للبنني

املعرفة الثانوية للبنات

النعيم الثانوية للبنني

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

املعرفة الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

النعيم الثانوية للبنني

احلورة الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

ال�سروق الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

التعاون الثانوية للبنني

الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني

احلد الثانوية للبنات

غازي الق�سيبي الثانوية للبنات

النور الثانوية للبنات

�سرتة الثانوية للبنات

الرفاع الغربي الثانوية للبنات

ال�سروق الثانوية للبنات

اال�ستقالل الثانوية للبنات

املعرفة الثانوية للبنات

خولة الثانوية للبنات

اال�ستقالل الثانوية للبنات

اال�ستقالل الثانوية للبنات

اال�ستقالل الثانوية للبنات

احلد الثانوية للبنات

الوفاء الثانوية للبنات

املعهد الديني

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني اجلعفري

املعهد الديني

98.6

98.6

98.4

98.1

98

97.9

97.9

97.8

97.7

97.7

97.6

97.6

97.3

97.3

97.3

97.3

97.2

97.2

97.1

97.1

97.1

97.1

97.1

97

97

96.9

96.8

96.8

96.8

96.7

96.7

96.7

96.4

95.8

94.7

93.5

93.2

92.8

92.6

91.6

91.5

90.6

90.4

لوحة ال�سرف للمرحلة الثانوية للعام الدرا�سي 2013 / 2014لوحة ال�سرف للمرحلة الثانوية للعام الدرا�سي 2013 / 2014
امل�سار: توحيد امل�سارات

اال�سماال�سم املدر�سةاملدر�سة املعدلاملعدل

امل�سار: الدينياملجموعة: العلوم التجارية

ح�سني ابراهيم علي عبداحل�سن

نور علي احمد التيتون

جواد عبدالهادي علي احمد

طاهرة �سيد احمد حمزة ها�سم

م�سطفى حممد عبدالر�سول ابراهيم

عي�سى عبدالر�سا عي�سى عبداهلل

حممد مهدي عبداهلل داود

زهراء حممد �سهداد البلو�سي

ا�سراء ح�سن حافظ حاجي

علي ابراهيم علي الرمل

نورة عي�سى را�سد اجلودر

مهدي ا�سماعيل حممد �سكر اهلل

ليلى مو�سى ال�سيد حم�سن املو�سوي

عبدالرحمن يو�سف حممود اآل حممود

جنان علي ابراهيم البوروي�س

علي حممد عبداهلل عبدامللك

علي يو�سف حبيب ح�سني

ح�سن خليل ابراهيم �سم�س الدين

جدحف�س الثانوية ال�سناعية للبنني

احلورة الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية ال�سناعية للبنني

الوفاء الثانوية للبنات

جدحف�س الثانوية ال�سناعية للبنني

جدحف�س الثانوية ال�سناعية للبنني

الثانوية  عي�سى  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

احلورة الثانوية للبنات

املعرفة الثانوية للبنات

اجلابرية الثانوية ال�سناعية

اال�ستقالل الثانوية للبنات

ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى الثانوية

الوفاء الثانوية للبنات

ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى الثانوية

الوفاء الثانوية للبنات

معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا

معهد ال�سيخ خليفة بن �سلمان للتكنولوجيا

اجلابرية الثانوية ال�سناعية

98.3

98.2

97.1

96.3

95.9

95.9

95.7

95.6

95.6

95.5

95.4

95.3

95.3

95.2

95.2

95.2

95.1

95

الئحة ال�سرف لطلبة التعليم الفني واملهني

املعدلاملدر�سةاال�سم

»ال�سناعي والتلمذة املهنية«

م�سطفى نورالدين:

الثانية على البحرين.. ت�سنيم عبدالكرمي:

»الهند�سة الوراثية« خطوتي القادمة بالدرا�سة يف اأمريكا
احرزت  والتي  م�سطفى  عبدالكرمي  ت�سنيم  الطالبة  قالت 

من  العامة  الثانوية  ال�سهادة  البحرين يف  على  الثاين  املركز 

وقد  يو�سف  ال  �سعورها  ان  للبنات  الثانوية  خولة  مدر�سة 

�سديقاتها  بجانب  مدر�ستها  يف  تواجدها  اأثناء  اخلرب  تلقت 

و�سط االأهازيج ودموع الفرح.

واو�سحت ت�سنيم يف لقائها مع »االأيام« ان التنظيم الدقيق 

االمتحانات  اأجواء  مع  للتكيف  فر�سة  الطالب  يعطي  للوقت 

وحتقيق كل ال�سعاب التي قد تواجهه.

وقدراته  ذاته  حتدي  ال�سخ�س  على  يجب  انه  وا�سافت 

واال�سرار على الو�سول اىل مبتغاه، فهو لي�س باالأمر ال�سعب، 

�سبحانه  اهلل  على  والتوكل  بالعزمية  يتحقق  ان  املمكن  ومن 

وتعاىل.

اأن جدول  اال  منا�سبة،  االمتحانات كانت  اأن  اىل  وا�سارت 

الكافية  الفر�سة  للطلبة  يدع  ومل  م�سغوطاً  كان  االمتحانات 

املواد  بع�س  هناك  كانت  ولكن  حقها،  املواد  كل  اعطاء  يف 

للمنهج  واال�ستعداد  الكافية  املذاكرة  فر�سة  لنا  اأعطيت  التي 

حقها  املواد  كل  واعطاء  امل�سبقة  املراجعة  اأن  اال  الدرا�سي، 

جتعل من الدرا�سة باالأمر ال�سهل والي�سري.

اأنها ح�سلت  الدرا�سة اجلامعية، بينت  وعن طموحها يف 

على بعثة �سمو ويل العهد لدرا�سة تخ�س�س الهند�سة الوراثية 

وذلك  م�ستقبلها  �سنع  يف  املقبلة  وخطوتها  حلمها  وهو 

تكون  اأن  متمنيًة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  بالدرا�سة 

حتقيق  يف  ت�ساعدها  الثانوية  املرحلة  يف  الدرا�سية  املناهج 

طموحها وبالت�سهيل عليها يف درا�سة التخ�س�س.

وعن اأ�سباب جناحها وتفوقها قالت: والداي واخي واختي 

هم �سر جناحي، فلوالهم بعد اهلل �سبحانه وتعاىل ملا حققت 

هذه النتيجة العالية، فكلمات الثناء وال�سكر عاجزة لهم.

% 98.8 % 97.3
اآمنه را�سد البناء

املحرق الثانوية - علمي

تهدي اآمنة تفوقها للوطن والوالدين واالهل وال�سديقات واملعلمات، وتقول 

ان االمتحانات كان فيها نوع من التحدي وترغب بدرا�سة تخ�س�س الطب.

عي�سى حممد �سريف

الرفاع ال�سرقي الثانوية- علمي 

يهدي عي�سى تفوقه للوالدين وملدير املدر�سة وجلميع املدر�سني خ�سو�ساً 

املر�سد االكادميي عبدالعزيز القانع، ويقول ان االمتحانات كانت  �سهلة ن�سبياً 

ويقول:  وال�سعوبة،  الوقت  ب�سيق  ات�سم  الذي  الريا�سيات  مادة  امتحان  اال 

ا�سكر كل من دعمني من االهل واال�سدقاء واملدر�سني وارغب بدرا�سة  »احب 

تخ�س�س الطب الب�سري«.
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% 93.6

% 96.8

% 96

% 98.5

% 99.5

% 96.9

�ساره اآدم الرببري

خولة الثانوية للبنات  - علوم و ريا�سيات 

ترى �سارة اأن االمتحانات جاءت �سعبة ب�سكل عام، ولكنها كانت �سمن 

م�ستوى الطالب العادي.

املرحلة اجلامعية  الب�سري يف  الطب  بدرا�سة تخ�س�س  �سارة  وتطمح 

خلدمة البحرين من خالل درا�ستها للطب، متمنيًة لكل �سديقاتها التوفيق 

يف حياتهم اجلامعية. واأهدت تفوقها اىل والديها ومعلماتها ومدر�ساتها.

جمانة عبداهلل املاجد 

غازي الق�سيبي الثانوية للبنات-  جتاري

تهدي جمانة تفوقها اىل والديها اللذان تعبا معها و�سهرا من اأجل تفوقها، 

وعن  دائماً،  ي�سجعانها  كانا  اللذين  واخيها  اختها  اىل  تفوقها  اأهدت  كما 

االمتحانات تقول: كانت �سهلة ولي�ست �سعبة، وكانت اال�سئلة متفاوتة وتعتمد 

على م�ستوى الطالب.

وترغب بدرا�سة تخ�س�س العلوم امل�سرفية واملالية يف املرحلة اجلامعية.

زينب حممد ال�سفار

خولة الثانوية للبنات - علمي

التعليمية  الهيئة  واىل  واال�سدقاء  االهل  اىل  تفوقها  زينب  تهدي 

ماعدا  �سهلة  جاءت  العام  هذا  امتحانات  زينب  وترى  باملدر�سة،  واالدارية 

امتحان الريا�سيات الذي ات�سم بال�سعوبة، وترغب يف درا�سة تخ�س�س احد 

تخ�س�سات الهند�سة املعمارية او املدنية.

اأميمة اأحمد فتحي

الرفاع الغربي الثانوية للبنات- علمي

توجه اميمة ال�سكر هلل �سبحانه وتعاىل اأوالً وثم ال�سرتها ومعلماتها على 

ما بذلوه معها من جهد حتى ت�سل اىل هذا امل�ستوى، كما ت�سكر القيادة احلكيمة 

ووزارة الرتبية والتعليم، وترى اميمة ان امتحانات هذا العام جاءت �سهلة 

اال ان امتحان مادة الريا�سيات كان يحتاج اىل وقت اطول لدرا�سته، وتتمنى 

اميمة درا�سة الطب لتكون طبيبة ناجحة وتخدم اململكة الغالية.

كوثر حممود عبدالغفار

احلد الثانوية للبنات - علمي

تهدي كوثر تفوقها اىل الوالدين وتقول: »احمد اهلل تعاىل لت�سيريه يل يف 

طلب العلم فاأنا فتاة امار�س جميع ان�سطة حياتي وهواياتي وحياتي لي�ست 

درا�سة فقط، فا�سلوبي يف الدرا�سة يعتمد على الفهم والتخيل واالآن �ساأخطو 

اوىل خطواتي لتحقيق حلمي وهو درا�سة الطب التخ�س�س كجراحة الحقاً«.

اأحمد علي اأحمد

النعيم الثانوية للبنني- علمي 

يرى احمد ان امتحانات هذا العام كانت متو�سطة امل�ستوى  اال ان الفرتة 

املتاحة للمذاكرة كانت ق�سرية، ويهدي تفوقه اىل الوالدين واال�سرة الكرمية 

وا�ساتذته وادارة مدر�سته، ويرغب احمد بدرا�سة تخ�س�س هند�سة احلا�سوب.
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% 99.3

% 97.6

% 99.5

% 93

% 98.6

% 99.3

ثاجبة جهاد �سلمان اجلودر

احلد الثانوية للبنات - علمي

امتحان  عدا  ما  �سهلة  جميعها  كانت  االمتحانات  ان  ثاجبة  ترى 

ابراهيم  �سلمان  وجدها  والديها  اىل  تفوقها  ثاجبة  وتهدي  الريا�سيات، 

اجلودر.

غادة عبدالعزيز خ�سر

النور الثانوية للبنات -  جتاري

وا�سراء  واحمد  حممد  واخوتها  وابيها  امها  اىل  تفوقها  غادة  تهدي 

كانت  االمتحانات  ان  غادة  وترى  االهل،  وجميع  و�سديقاتها  وملعلماتها 

لدرا�سة  درا�سية  بعثة  على  احل�سول  يف  وترغب  العام،  لهذا  متفاوتة 

تخ�س�س الهند�سة املعمارية خلدمة الوطن.

حممد عبداحل�سني اإبراهيم

ال�سيخ عبدالعزيز -  علمي 

يهدي حممد تفوقه لكل العائلة خ�سو�ساً الوالدين وا�سرته واال�سدقاء 

واملدر�سني وكل من دعمه و�سانده يف تفوقه، ويرى ان االمتحانات جاءت 

الوالدين  وجه  على  االبت�سامة  روؤية  التفوق  من  الهدف  ويقول  �سهلة، 

وخدمة الوطن، ويرغب حممد بدرا�سة تخ�س�سي الطب اأو الهند�سة.

بتول حممد اجلفريي 

خولة الثانوية للبنات - فيزياء وريا�سيات 

والديها  خ�سو�ساً  عليها  ف�سل  له  من  كل  اىل  تفوقها  بتول  تهدي 

من  اكرث  طويلة  جاءت  العام  هذا  امتحانات  ان  بتول  وترى  و�سديقاتها 

املتوقع، كما ان مادة الريا�سيات مل يخ�س�س لها وقت كاف من اجل املذاكرة، 

كما تقول انها كانت تتوقع ح�سولها على معدل اكرث خ�سو�ساً بعد اطالعها 

على االجابات النموذجية، وترغب بتول يف احل�سول على بعثة من بعثات 

�سمو ويل العهد العاملية لدرا�سة تخ�س�س الهند�سة.

منة اهلل من�سور اأبوجميلة

الرفاع الغربي الثانوية للبنات- علمي

تهدي منة تفوقها المها وابيها واخوانها واهلها مب�سر خ�سو�ساً جدتها، كما تهدي معلماتها 

بثينة ابيات من �سعر جدها: يارب قد زدت املعلم رفعة ومكانة ومنحته  الربهانا حتى بدا 

كال�سم�س ير�سل �سوءه ميحو الظالم وير�سد احلريانا، وت�سكر بقية معلماتها 

احت�سانها  على  و�سعباً  وحكومًة  ملكاً  البحرين  وت�سكر  جهد  من  بذلوه   ملا 

طوال فرتة تعليمها، وقالت ان اغلب االمتحانات كانت �سهلة اال امتحان مادة 

ات�سم بال�سعوبة وبالت�سعب يف  اال�سئلة باال�سافة ل�سيق الوقت  الريا�سيات 

املخ�س�س للمذاكرة، وتقول: »الو�سول اىل التفوق هو جمهود تراكمي وهو هدية 

لكل من حويل، كما ترغب  يف درا�سة تخ�س�س طب اال�سنان مب�سر احلبيبة.

خالد اأحمد علي

املحرق الثانوية للبنني - كيمياء واأحياء

املتو�سط  الطالب  مب�ستوى  جاءت  العام  هذا  امتحانات  ان  خالد  يرى 

فاجلميع با�ستطاعته اجتيازها حيث انها مل حتتوي على ا�سئلة تعجيزية، 

ويهدي خالد تفوقه للوالدين واملعلمني االفا�سل باملدر�سة وكل من �ساعده، 

يف  الطب  درا�سة  ويتمنى  الب�سري  الطب  تخ�س�س  بدرا�سة  خالد  يرغب 

اجلامعة االيرلندية.
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امرية ا�شرف اأحمد عز الدين ال�شيد ابراهيماآية جمال زكريا خليل عابديننوراء حممد علي حممد عبا�س جمبلر�شوى حممد ال�شريف ان�س الوجود ربيعبتول حممد علي عبداهلل اجلفريىت�شنيم عبدالكرمي م�شطفي ابراهيممروه �شالح الدين ا�شماعيل العلوي

�شارة عدنان حممود م�شعدمرمي حممد �شعيد احمد عي�شى الدقاقامل حم�شن املغربي �شيحهفاطمة نا�شر جا�شم الفايزهالة ه�شام حممد ح�شن �شليمان�شاره ادم �شعد ال�شيد الرببرينور حممد كاظم احمد علي طار�س

مرمي عبدال�شهيد ر�شي علي ح�شن�شحى ح�شني �شعيد احمد ا�شماعيلنور حممد ر�شا جعفر العمران�شفية جا�شم علي دبوان�شارة �شلمان اإبراهيم اأحمد مهديمرمي ح�شام عبد الغني احمد ابو العيننيعلياء اإبراهيم عبد ال�شالم عبيد

م�شاعل عبداهلل يو�شف جناحيرغداء �شعيد علي اجل�شارنورهان حممود فوزي م�شطفى اجلناينيا�شراء عادل حممد عبدالرحيم جناحيريهام اأكرم خليل عبد الرحيم�شيماء راأفت عبد املنعم ال�شهاويزينب حممد غلوم داد اهلل ال�شفار

دينا با�شم م�شطفى حدادمنره ا�شرار احمد �شردار حممد عزت بخ�سامنه يو�شف عبداهلل اآخوند عو�شيمروى ح�شن عبداهلل ح�شني ال �شيفهبه ه�شام حممد �شليلتغريد ناجي حممد ح�شن �شالمهزينب عبداملنعم رم�شان نا�شر علي

زين فواز ح�شن عي�شى احل�شن�شنا عبدالغنى القادرىزهراء علي حممد مكييا�شمني حممد جمعة حممود الرمي�سمرمي �شلمان ا�شماعيل الرتابي�شاره نا�شر مفرح امل�شرعاأبرار جالل ال�شيدعلي حممد الق�شاب

مرام مريزا عبدالعزيز العكريزهراء نبيل ح�شن حممد ال�شلماناإميان حممد جعفر  عبدالر�شول يو�شفاروى ابراهيم حممد اأحمد علي العليعابده حممد ح�شني بهادوردينا زياد حممد م�شطفى ا�شماعيلمرمي �شاري ح�شني خدمتي

للبنات ال��ث��ان��وي��ة  خ��ول��ة  م��در���س��ة  م��ت��ف��وق��ات 

ثريا حممود ها�شم ابو�شل�شيماء نبيل حممد فراج حممدزهراء اأحمد ح�شني مريزا عبداخلالقفاتن حممد حافظ �شبل �شريةامال امين �شمري مو�شى يو�شففاطمة اأمري حممد جعفر عربفاطمة اإبراهيم اأحمد من�شور املدحوب
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نور ال�شيدم�شطفى علي �شرفزهره حممد اأعظم حاجي جمعة حممد مراداالء عبدالغفار عبداحل�شني عبداهللامل �شالح الدين يو�شف علي قائديمرمي عبدالعزيز يو�شف عبداهلل العو�شيفاطمة الزهراء �شعيد حممد عطيه اجلعفريب�شمه حممود حممد ادري�س

بل�شم حممود حممد ادري�سداليه وحيد عبدالرحمن ح�شني عبداهللهيا يو�شف احمد حممد ابراهيمهند نعمان ح�شن عي�شى احل�شناجني احمد �شيداحمد دروي�سيف في�شل علي ابراهيم عبداهلل العيناتي�شجى ماجد حمود العدوان

�شاره خليفة حممد عتيق عنربغفران حممد عبداحل�شني حم�شنكوثر ح�شن ر�شي علي ح�شنوالء يون�س عبدعلي اأحمد املقهويمنال ها�شم مرت�شى الها�شميعائ�شه بدر �شاهني خمي�س �شاهني الذوادي�شاره �شعيد مكي جا�شم برين

مرح اياد فخرى الهياجنهامينه اأنور عبدالكرمي البناءاآية نبيل يو�شف �شرف عبدالرحمنخوله يو�شف احمد حممد احمدياآالء اأحمد عبداهلل اخوند العو�شيوحيده عبدالرحيم فهيم الدينخديجه ماهر جعفر حم�شن القيدوم

    

% 95.7% 98.8

% 98.3% 99.5

حممد مهدي عبداهلل داوود

ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى ال�سناعية- �سناعي

يهدي حممد تفوقه اىل الوالدين واالهل واال�سدقاء وجميع املعلمني، ويقول 

ان اكرث االمتحانات لهذا العام كانت �سهلة ما عدا مواد اللغات مثل اللغة العربية 

واالجنليزية، ويرغب حممد يف درا�سة تخ�س�س الهند�سة املدنية.

نوراء حممد علي جمبل

خولة الثانوية للبنات - علمي

من  النعمة وت�سكر كل من دعمها و�ساندها  اهلل على هذه  نوراء  ت�سكر 

االهل واال�سدقاء واملعلمات، وترى ان االمتحانات كانت جيدة ب�سورة عامة 

كانت  حيث  معدلها  يف  كبري  ب�سكل  اثر  الذي  الريا�سيات  امتحان  عدا  ما 

الطب  درا�سة  يف  طموحها  موا�سلة  نوراء  وتتمنى  مبا�سرة،  غري  ا�سئلته 

الب�سري خلدمة وطنها البحرين.

اأمرية حمزة حجاب

املحرق الثانوية للبنات- علمي

تهدي امرية تفوقها اىل عائلتها ومدر�ساتها مل�ساعدتهم ودعمهم امل�ستمر 

العربية  اللغة  امتحان  ماعدا  امل�ستوى  كانت يف  االمتحانات  ان  لها وترى 

الذي ات�سم بال�سعوبة، وترغب امرية بدرا�سة اي تخ�س�س يف جمال الطب.

زهراء علي جعفر خ�سري

�سار الثانوية للبنات- فيزياء وريا�سيات

تهدي زهراء تفوقها اىل االهل والوالدين واملعلمات وكل من �ساعدها يف 

الو�سول اىل هذا النجاح والتفوق، وترى ان االمتحانات جاءت �سهلة اال ان 

الوقت مل يكن كافيا للمذاكرة بني االمتحانات، وترغب يف درا�سة تخ�س�س 

الهند�سة.
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% 99.2 % 98.7

% 98.4

% 97.3 % 99.8

% 99.6

اإميان عبا�س حبيب فتح اهلل

النور الثانوية للبنات -  جتاري

ترى اميان ان االمتحانات كانت �سهلة بف�سل من اهلل وجهدها وجهد امها 

املدر�سة من  للوالدين ولكل من حاول م�ساعدتها يف  وابيها، وتهدي تفوقها 

الهيئة التعليمية

 واالدارية، وتقول ال يوجد �سيء م�ستحيل يف الدنيا فاأنا ابتداأت مبعدل 

البحرين،  اوائل  من  الأكون  املعدل  هذا  حققت  طموحي ومبجهودي  من  اقل 

وترغب اميان يف درا�سة تخ�س�س الهند�سة املعمارية.

احل�سن عبا�س �سفيق عبا�س

الهداية اخلليفية الثانوية - علمي

خليفة  املدر�سة  ومدير  عبدالفتاح  وعمه  للوالدين  تفوقه  احل�سن  يهدي 

املناخ  وتوفريهم  واف  جهد  من  بذلوه  ما  على  املدر�سني  وجميع  حمدان 

املنا�سب، ويرى ان االمتحانات كانت �سهلة مبجملها اال امتحان الريا�سيات 

مل يكن وقته كافيا، وي�سكر اهلل والزمالء وكل من �ساعده ووقف معه، ويرغب 

بدرا�سة الطب الب�سري.

اأمرية جواد املرخي 

مدينة عي�سى الثانوية للبنات- علمي

تهدي امرية تفوقها اىل الوالدين واخواتها وخالها �سيد هادي والعائلة 

وملعلماتها خ�سو�ساً اال�ستاذة فوزية حممد واال�ستاذة عفيفة ح�سن، وتقول: 

»ان م�ستوى االمتحانات كان متفاوتاً اال انني احب االمتحانات ال�سعبة فهي 

تدل على م�ستوى فهم ودرا�سة الطالب، وارغب بدرا�سة الطب«.

ت�سنيم عبدالكرمي م�سطفى

خولة الثانوية للبنات - علمي

تهدي ت�سنيم تفوقها ال�سرتها و�سديقاتها ومعلماتها ووطنها البحرين، 

كان  االمتحانات  جدول  ان  اال  �سهال  كان  االمتحانات  م�ستوى  ان  وترى 

م�سغوطاً جداً، وتقول ان�سح زمالئي الطالب بالتوكل على اهلل  فاهلل قادر 

بدرا�سة  ت�سنيم  وترغب  باالجتهاد،  الطموحات  وحتقيق  التوفيق  على 

تخ�س�س الهند�سة الوراثية.

زينب عبدالنبي �سلمان

النور الثانوية- علمي

تهدي زينب تفوقها اىل عائلتها واىل الوالدين واخواتها وللمعلمات واىل 

�سديقاتها ولروح جدتها، وتقول ان االمتحانات كانت �سهلة اال انها واجهت 

بع�س ال�سعوبات مثل �سيق وقت االمتحان و�سيق اوقات الدرا�سة، وتقول 

الوالدين وامتنى احل�سول على بعثة  الطب من  احلمد هلل اين رفعت را�س 

وزارة الرتبية.

ا�سامة جمدي حممد 

مدينة حمد الثانوية للبنني- علمي

كل  واىل  دائما  ي�سجعونه  اللذين  الوالدين  اىل  تفوقه  ا�سامة  يهدي 

املدر�سني الذين مل يبخلوا عليه يف �سيء، ويقول جاءت امتحانات هذا العام 

الطب  درا�سة تخ�س�س  اأ�سامة يف  وال�سعب، ويرغب  ال�سهل  متفاوتة بني 

الب�سري اقتداء باخيه  الدكتور حممد.
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