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�صارة حممد �صالح 

اال�صتقالل الثانوية للبنات – علمي 

تهدي �صارة تفوقها اإىل والديها واإىل اإدارة مدر�صتها، وخ�صت بالذكر 

مديرة مدر�صتها والهيئة التعليمية والأ�صتاذ عبدالفتاح �صفيق.

اأكرث  وقت  اإىل  وبحاجة  متو�صطة،  جاءت  المتحانات  اأن  وترى 

للمراجعة.

اأمينة توفيق احلمر 

النور العاملية – جتاري

�صعوبة يف  ووجدت  متفاوتة،  جاءت  المتحانات  اأن  اأمينة  ترى 

بنكية  علوم  تخ�ص�ص  بدرا�صة  اأمينة  وترغب  العربية.  اللغة  امتحان 

ومدر�صاتها  مدر�صيها  وجميع  والديها  اىل  تفوقها  مهدية  وم�صرفية، 

واأهلها، وتطمح باحل�صول على رغبتها الأوىل.

زينب جا�صم ح�صني 

مدينة حمد الثانوية للبنات – علمي 

و�صديقاتها  ومعلماتها  واأخيها  والديها  اإىل  تفوقها  زينب  تهدي 

تخ�ص�ص  بدرا�صة  وترغب   ،1 علم   6 �صفها  طالبات  بالذكر  وخ�صت 

متو�صطة  جاءت  المتحانات  اأن  وترى  »جراحة«،  الب�صري  الطب 

ومتفاوتة بني ال�صهولة وال�صعوبة.

مروة �صالح الدين العلوي 

خولة الثانوية للبنات – علوم وريا�صيات 

جاءت  المتحانات  اإن  الثانوية  ال�صهادة  يف  البحرين  على  الأوىل  قالت 

الهند�صة  تخ�ص�ص  بدرا�صة  اململكة  مدار�ص  على  الأوىل  وترغب  متو�صطة، 

مروة  واأهدت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  الف�صاء  وعلوم  والفيزياء 

تفوقها اإىل والديها، وجدها وجدتها الذين كانوا يدعون لها دائماً، واإىل مديرة 

مدر�صتها الأ�صتاذة جميلة احلماد واإىل جميع معلماتها واإىل الوطن العزيز.

% 99.1

حوراء علي �صكيب 

النور الثانوية للبنات – علمي 

الطالب  باإمكان  واأنه  كاملعتاد،  جاءت  المتحانات  اأن  حوراء  ترى 

الإجابة على اأ�صئلتها، اإل اأن اجلدول كان مزدحماً.

واأهدت حوراء تفوقها اإىل اأ�صرتها وخ�صت بالذكر والدتها لول دعائها 

ملا و�صلت ملا هي عليه، كما اأهدت تفوقها اىل معلماتها و�صديقاتها، وترغب 

بدرا�صة الطب.

اآية جمال زكريا عابدين 

خولة الثانوية للبنات – علمي 

بدرا�صة  وتطمح  مدر�صتها،  واإدارة  والديها،  اإىل  تفوقها  اآية  تهدي 

تخ�ص�ص هند�صة احلا�صوب، وترى اأن المتحانات جاءت متفاوتة بني 

ال�صعوبة وال�صهولة.
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فاطمة اإبراهيم جا�صم عليوي

ال�صروق الثانوية للبنات ـ جتاري
 

جيدا  كان  العام  هذا  المتحانات  م�صتوى  ان  فاطمة  تعتقد 

وال�صئلة متفاوتة بني ال�صهل وال�صعب.

ولختها  الغالية  وامها  العزيز  والدها  اىل  جناحها  وتهدي 

ادارة  الدرا�صة، وتفكر بدرا�صة  املتوا�صل لها طوال �صنوات  لدعمهم 

العمال يف املرحلة اجلامعية.

[ حممد عبداحل�صني ابراهيم عي�صى ـ %99.3

[ ح�صني يو�صف خليفة الع�صبول ـ  %98.6

[ حممد غازي عبا�ص ـ  %96.2

[ ها�صم في�صل من�صور ـ  %96

[ نا�صر عبدالهادي احللواجي ـ  %94.9

[ م�صطفى حممد علي الع�صكري ـ %93.7

[ منتظر مهدي ح�صن ـ %93.1

[ ح�صني حممد علي العود ـ %90.9

مدر�صة ال�صيخ عبدالعزيز الثانوية

علمي / فيزياء وريا�صيات

كانت المتحانات يف املجمل �صهلة، ولكننا واجهنا بع�ص ال�صغط ب�صبب تتايل المتحانات 

وعدم وجود فا�صل بينها يف اجلدول الدرا�صي.

نهدي تفوقنا اىل الهل وال�صحاب وجميع املدر�صني.

لطيفة خالد اخلاجة

اال�صتقالل الثانوية ـ  جتاري

كانت بع�ص المتحانات �صعبة وحتتوي على ا�صئلة غري 

وا�صحة كمادة الريا�صيات.

اهدي تفوقي اىل الوالدين وجميع اخواين والهل وكل من 

�صاهم يف و�صويل للنجاح والتفوق.

زين فواز احل�صن

خولة الثانوية للبنات  ـ  علوم وريا�صيات
 

كانت المتحانات يف م�صتوى جميع الطلبة ما عدا مادة الريا�صيات 

التي كانت �صعبة نوعا ما ووقتها غري كاٍف لالجابة على ال�صئلة بدقة. 

الدائمة يل،  اأهلي جميعهم على دعمهم وت�صجيعهم وم�صاندتهم  ا�صكر 

واأمتنى ان يوفقني اهلل يف حياتي، واأهدي تفوقي اىل والدي العزيزين 

املعلمات،  وجميع  املدر�صة  ومديرة  احلبيب  ووطني  وجداتي  وجدي 

واأمتنى درا�صة الطب او الهند�صة.

متفاوتة  المتحانات  كانت 

كانت  الريا�صيات  مادة  ولكن 

اطمح  املـــواد.  بــني  الأ�صعب 

ــر يف  ــك ــة الــطــب واف ــدرا�ــص ل

ال�صيدلة.

اهدي تفوقي لوالدي وجدي 

ووطني  ومعلماتي  وجدتي 

من  وامتنى  الكرمية،  وعائلتي 

اهلل العزيز القدير ان يوفقني يف 

جميع املجالت.

هند احل�صن

خولة الثانوية للبنات ـ  علمي 
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زهراء كامل مريزا

جدحف�ص الثانوية للبنات – جتاري
 

ترى زهراء ان المتحانات كانت جيدة ب�صكل عام، ولكنها �صكت 

من �صيق املدة بني المتحان والآخر الذي يحول دون مراجعة املادة 

ب�صكل كاف.

عائلتها  افراد  جميع  واىل  الكرام  والديها  اىل  تفوقها  وتهدي 

و�صديقاتها، قائلة انها تنوي درا�صة تخ�ص�ص املحا�صبة.

ح�صة حممد كاظم املرتوك

�صار الثانوية ـ كيمياء واحياء
 

م�صتوى  مقّيمة  و�صديقاتها،  اهلها  اىل  تفوقها  ح�صة  تهدي 

ما  نوعا  كانت  التي  التخ�ص�ص  مواد  ماعدا  �صهلة  بانها  المتحانات 

�صعبة.

 وتنوي ح�صة درا�صة الطب، اآملة حتقيق حلمها يف القريب العاجل 

خلدمة وطنها احلبيب.

حمد خالد حممد

احمد العمران الثانوية ـ جتاري
 

يرى حمد ان المتحانات كانت م�صغوطة نوعا ما رغم ان م�صتواها 

كان جيدا بالن�صبة له.

خاله  وبالخ�ص  والأخوال،  والعمام  الوالدين  اىل  تفوقه  ويهدي 

درا�صة  يف  يفكر  انه  اىل  م�صريا  واقاربه،  اهله  جميع  واىل  ابراهيم  

املحا�صبة.

 اآمنة جعفر احلايكي

اال�صتقالل الثانوية ـ جتاري

ترى اآمنة ان المتحانات كانت 

متو�صطة ولكنها واجهت �صعوبة 

الريا�صيات،  مادة  يف  ب�صيطة 

وتنوي درا�صة تخ�ص�ص املحا�صبة 

م�صتقبال.

والديها  اىل  تفوقها  وتهدي   

وجميع  الهل  واىل  العزيزين 

ال�صديقات.

مرمي �صلمان ا�صماعيل الرتابي

خولة الثانوية للبنات - علوم وريا�صيات
 

تعتقد مرمي ان �صغط الوقت و�صعوبة بع�ص املواد كان العائق 

الوحيد امام احرازها درجة اعلى من الدرجة التي ح�صلت عليها يف 

بع�ص املواد.

وتنوي درا�صة الهند�صة، وتهدي تفوقها اىل الهل وال�صديقات.

حممد احمد حميي املالح

الهداية اخلليفية ـ علمي 
 

مادة  ماعدا  �صهلة،  معظمها  كانت  المتحانات  ان  حممد  يعتقد 

الريا�صيات التي كانت ا�صئلتها طويلة ومعقدة نوعا ما وبحاجة اىل 

وقت اطول للحل.

وينوي درا�صة طب ال�صنان مهديا تفوقه اىل جميع اهله وا�صدقائه، 

مقدما �صكره جلميع من وقف بجانبه و�صانده يف درا�صته.
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را�صد علي الدو�صري

مدينة حمد الثانوية ـ علمي

المتحانات كانت متفاوتة ولكن الريا�صيات كان ال�صعب بينها.

دعمني  من  كل  اىل  جناحي  واهدي  الب�صري  الطب  درا�صة  انوي 

وخ�صو�صا امي وابي وجميع افراد عائلتي وا�صدقائي.

روان عي�صى عبدالرحمن

املعرفة الثانوية للبنات ـ جتاري

المتحانات كانت �صهلة وال�صئلة متفاوتة ولكن بع�صها كان بحاجة 

اىل تفكري نوعاً ما.

حققت  ملا  لولهما  اللذين  يل  املتوا�صل  دعمهم  على  والدي  ا�صكر 

التفوق، وانوي درا�صة املحا�صبة يف املرحلة اجلامعية.

زينب عبدالنبي �صم�صان

غازي الق�صيبي الثانوية للبنات ـ علمي

الوقت كان حائال دون احراز  ان �صيق  ال  المتحانات كانت �صهلة 

معدل اكرب وخ�صو�صا يف مادة الريا�صيات.

وقف  من  وكل  احلبيب  وطني  واىل  الوالدين  اىل  جناحي  اهدي 

بجانبي، وانوي درا�صة الهند�صة الكيميائية.

�صارة ابراهيم املعتوق

احلورة الثانوية للبنات ـ علمي 

كانت المتحانات �صهلة فيما عدا امتحان الريا�صيات الذي كان ليتنا�صب 

مع م�صتويات جميع امل�صتويات والوقت كان ليكفي لالجابة على جميع ال�صئلة 

املت�صعبة.

اهدي جناحي اىل الوالدين واىل كل من له اثر يف تفوقي وجناحي، واطمح 

لدرا�صة الهند�صة املدنية.

[ عائ�صة جنيب بوخما�ص ـ %90.1

[ �صناء ابراهيم هزمي ـ  %92.3

[ نوف عبدالرحمن قمرب ـ %95.2

 

كانت المتحانات �صهلة ال ان مادة الريا�صيات كانت ال�صعب 

بينها، فال�صئلة غري مبا�صرة والوقت غري كاف.

اهلي و�صديقاتي على وقوفهم  الوالدين واىل  اىل  تفوقي  اهدي 

بجانبي خالل فرتة المتحانات.

جدا،  �صهلة  كانت  المتحانات 

ومنا�صبة مل�صتوى جميع الطلبة.

واهدي  املحا�صبة  درا�صة  انوي 

وعائلتي  وابي  امي  اىل  جناحي 

وجميع �صديقاتي ومعلماتي.

بيان حممد كويتان

غازي الق�صيبي ـ جتاري
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هدى ح�صن احل�صابي

العهد الزاهر الثانوية للبنات ـ علمي

تعتقد هدى ان المتحانات كانت ا�صهل من كل عام، وتطمح لدرا�صة 

تخ�ص�ص  »ان  قائلة  الطلبة  اىل  ن�صيحة  موجهة  املعمارية،  الهند�صة 

من  كثريون  فهناك  منه،  ولخوف  �صعبا  لي�ص  والريا�صيات  الفيزياء 

معدلت  احرزوا  ولكنهم  منه  خائفني  وكانوا  التخ�ص�ص  هذا  در�صوا 

عالية«. وتنوي درا�صة الهند�صة املعمارية، مهدية تفوقها اىل امها وابيها 

واخواتها واىل جميع افراد عائلتها ومعلماتها.

 ح�صني علي العرادي

النعيم الثانوية  ـ علوم وريا�صيات
 

الطلبة،  جميع  مل�صتويات  ومنا�صبة  متو�صطة  المتحانات  جاءت 

اأطمح لدرا�صة الطب الب�صري.

اهدي جناحي للوالدين العزيزين وال�صدقاء وجميع املعلمني.

لطيفة ابراهيم ح�صن

املعرفة الثانوية للبنات ـ جتاري

كانت المتحانات �صهلة وبع�ص ال�صئلة �صعبة نوعا ما، ولكني 

تخطيتها وهلل احلمد، وانوي درا�صة تخ�ص�ص املحا�صبة.

اىل  تفوقي  واهدي  التفوق  اىل  الو�صول  نعمة  على  اهلل  نحمد 

والدي اللذين كانا �صببا يف تفوقي الدرا�صي.

مروة عبا�ص مهدي

�صار الثانوية للبنات ـ علمي 
 

مادة  امتحان  ماعدا  ومبا�صرة،  �صهلة  كانت  المتحانات  معظم 

الريا�صيات الذي كان وقته ق�صريا مقارنة بنوعية ال�صئلة.

درا�صة  وانوي  وال�صدقاء،  والهل  الوالدين  اىل  تفوقي  اهدي 

الطب الب�صري.

نور ح�صني الق�صاب

اال�صتقالل الثانوية ـ علمي  

�صهلة  تكن  مل  المتحانات 

ووقت  واىل  تفكري  اىل  وحتتاج 

اىل  بحاجة  كانوا  والطلبة  اطول، 

فرتة اجازة قبل بدء المتحانات.

وابي  امي  اىل  تفوقي  اهدي 

وعائلتي و�صديقاتي، وانوي درا�صة 

طب ال�صنان م�صتقبال.

% 90.2

يو�صف عي�صى التميمي

الهداية اخلليفية - علمي 

اىل  تفوقه  المتحانات كان متفاوتاً، ويهدي  ان م�صتوى  يرى يو�صف 

الوالدين وي�صكر اهلل على هذه النعمة، كما يرغب بدرا�صة تخ�ص�ص  هند�صة 

البرتول.
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مدر�صة املعرفة الثانويـــة للبنــات

اآيات فادياأمينة اأحمدحنان العمريروان عي�ضى�ضارة مراد�ضهى علي�ضوزان اأ�ضامة�ضحى العما�شعائ�ضة الفا�ضل

علياء �ضعبانعهود اخلليفاتفاطمة �ضقرلطيفة ابراهيملطيفة عبداهللمروة ح�ضنيمرمي عارفمرمي عبدال�ضمدمرمي يحيى

مرمي يو�ضفمناير التميميجنالء حممدنورة �ضالحي�ضرا ف�ضل اهللمرمي البلو�ضياإ�ضراء حاجيريان خالدزهراء قاهري

فاطمة احلمرلولوة فريدم�ضاعل الذواديجنالء عبداهلل اآل خليفةنورة علييارا يو�ضف

% 97

% 96.8

% 97.1

% 96.9

اأمنية عبدالفتاح �صفيق عبا�ص 

اال�صتقالل الثانوية للبنات – علمي 

طويلة  كانت  املناهج  اأن  اأمنية  ترى 

وجدول المتحانات كان م�صغوطاً، وترغب 

ال�صنان،  طب  تخ�ص�ص  بدرا�صة  اأمنية 

وتهدي تفوقها اىل والديها واهلها وخا�صة 

ومديرة  �صفيق  عبا�ص  ال�صتاذ  عمها 

مدر�صتها.

�صيماء عبدالكرمي �صكيب 

النور الثانوية للبنات – علمي 

واأختها  اأخيها  واىل  لها  مل�صاندتها  والديها  اإىل  تفوقها  �صيماء  تهدي 

ومعلماتها و�صديقاتها اللواتي لهمن دعم كبري يف تفوقها، وترغب بدرا�صة 

تخ�ص�ص طب ال�صنان. وترى �صيماء ان المتحانات كانت متفاوتة ماعدا 

امتحان الريا�صيات.

هاجر ح�صن ذياب ال�صرعة 

غازي الق�صيبي الثانوية للبنات – علمي 

ترغب هاجر بدرا�صة تخ�ص�ص الطب الب�صري اأو ال�صيدلة، وتهدي تفوقها 

اىل والديها وجميع معلماتها والوطن.

وترى ان المتحانات كانت �صهلة لكن جدول المتحانات كان م�صغوطاً.

اإ�صراء عادل جناحي

خولة الثانوية للبنات – جتاري

والديها  اإىل  تفوقها  اإ�صراء  تهدي 

وقف  الذي  حممود  خالها  بالذكر  وخ�صت 

معها و�صجعها، كما اأهدت تفوقها اإىل اأهلها 

و�صديقاتها وجميع معلماتها.

القت�صاد  تخ�ص�ص  بدرا�صة  وترغب 

وال�صريعة، كما راأت اأن المتحانات جاءت 

متو�صطة وكانت يف م�صتوى جميع الطالب. 
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لوحة ال�صرف ملدر�صة اأميمة بنت النعمان الثانوية للبنات 

لوحة ال�صرف ملدر�صة الت�صامن الثانوية للبنات 

�ضارة ال�ضيد يو�ضف مرزوقكوثر جعفر حممد �ضندزينب كامل عبدالكرمي عليواتمروة جعفر كاظم عبدالنبيزينب ح�ضن جعفر مفتاحكاظمة عبدالهادي �ضملوهزاهرة ال�ضيد زهري اخلبازعائ�ضة حممد اجليب

فاطمة يو�ضف ح�ضنمرمي ح�ضني عبداهلل عبداهللزينب ح�ضن اأحمدطاهرة حممد علي نا�ضراآالء اأحمد عي�ضى �ضملوهمرمي �ضعيد ر�ضيمرمي من�ضور مكي�ضكينة اإ�ضماعيل غلوم

مرمي هاين حممود طرادة�ضمية فايز ح�ضنيح�ضة اإبراهيم حممد قبيلفاطمة عبداهلل اأحمد العويناتيبتول ال�ضيد حممد حيدر �ضربزينب علي اإبراهيم العري�شمرمي حمد ح�ضن عبداهلل حمداأروة �ضامي حممود ح�ضني

مرمي عبداهلل عبداحل�ضني فاطمة حم�ضن عي�ضى �ضملوهزهراء حممد عبا�ش جا�ضمليلى علي اأحمد حمفوظهدى حميد خليل ر�ضي عبداهللهدى حممود ح�ضن علي�ضيماء عادل اأحمد ال�ضواياأبرار �ضوقي عبدالر�ضول

فردو�ش ال�ضيد مو�ضىزينب عبداهلل جا�ضم حممدفاطمة فائق اأحمدمروة اأحمد ح�ضن املطوعمروة عبداهلل الدو�ضريمرمي اإبراهيم عبداهلل املدوبدعاء �ضامي جمعة منديلحوراء علي ح�ضن ح�ضني رحمه

غفران جعفر حممدفاطمة حامد هجيج املاليلعائ�ضة جمال املهيزعمرمي �ضمري اجلالبيزينب جعفر مرهون�ضارة حممد عطية جوادمرمي عبداجلليل اخلنيزيزينب حممد علي الهندي

فاطمة �ضالح هاللزهراء عبدالهادي اأحمددانة فواز يحي بوعاليعائ�ضة حممد بن اأحمدهناء ال�ضيد حممد ال�ضاريزهراء حممد فتح اهلل�ضيخة وديع البنخليلاإميان نايل ال�ضواعريهند ح�ضن يو�ضف اجليب

مروة حممودزهراء جعفرزينب عليدانة �ضمرياالء الدرازيزهراء ح�ضنيخاتون �ضادق



08www.alayam.com

األربعاء 20 شعبان 1435 - العدد 9200 
Wednesday 18th June 2014 - No. 9200

% 98.4

% 98.3

% 97.2

% 98.7

% 98.3

% 98.1

فريق العمل: م�صطفى نور الدين - �صماء عبداجلليل - يا�صمني �صاهني -ح�صني املرزوق - منى الن�صابة - اأحالم معيوف - غالب اأحمد -  ت�صوير: حم�صن رحمة          تنفيذ واخراج: عادل عا�صور - جعفر حبيب

مريزا ح�صن حممد ال�صائغ 

التعاون الثانوية للبنني – علوم وريا�صيات 

يرى مريزا اأن المتحانات جاءت متفاوتة، ما عدا مادة الأحياء، 

ويرغب بدرا�صة تخ�ص�ص الهند�صة امليكانيكية.

واأهدى مريزا تفوقه اىل الوطن ووالديه، واإدارة مدر�صته، واإىل 

كل من �صانده ودعمه.

حمزه نادي حممد 

الرفاع ال�صرقي الثانوية للبنات – علمي 

يرغب حمزة بدرا�صة الطب، ويهدي تفوقه اإىل والديه ومدر�صيه 

وعلى راأ�صهم مدير مدر�صته يا�صر بني حماد واأ�صدقائه، ويرى ان 

المتحانات راعت الفروق الفردية للطالب، واأنها كانت �صهلة.

اآالء جواد عبداهلل املطوع 

�صار الثانوية للبنات – فيزياء وريا�صيات 

�صاندوها،  الذين  ومعلماتها  والديها  اىل  تفوقها  اآلء  تهدي 

الثانوية،  املرحلة  �صاندها يف  من  اأهلها وكل  اىل  تفوقها  تهدي  كما 

التكنولوجي والعلمي، وترى  املجال  بدرا�صة تخ�ص�ص يف  وتطمح 

ان المتحانات كانت �صمن امل�صتوى ما عدا امتحان اللغة العربية.

زينب جميل من�صور ال�صباع 

النور الثانوية للبنات – علمي 

اجلامعية،  املرحلة  يف  اأ�صنان  طب  تخ�ص�ص  بدرا�صة  زينب  ترغب 

وتهدي تفوقها اإىل والديها، والوطن واأهلها و�صديقاتها وجميع معلماتها 

وخا�صة ال�صتاذة اآمال ن�صيف.

احتاج  حني  يف  وم�صغوطاً،  �صيقاً  كان  المتحان  جدول  اأن  وترى 

امتحان الريا�صيات ملزيد من الوقت.

باهي عماد حنفي 

النعيم الثانوية للبنني- علوم وريا�صيات 

يرى باهي اأن المتحانات كانت متفاوتة، ويرغب بدرا�صة الطب 

الب�صري، ويهدي تفوقه اىل والديه واأهله وجميع معلميه.

خالد وليد احلمر 

الرفاع ال�صرقي الثانوية – جتاري 

يرغب خالد بدرا�صة تخ�ص�ص العلوم امل�صرفية واملالية، ويهدي 

تفوقه اىل والديه واأ�صدقائه وجميع معلميه، ويرى اأن المتحانات 

كانت متو�صطة، ما عدا امتحان الريا�صيات.


