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SBC STUDENTS SCALE NEW HEIGHTS
The HSC cohort of 2016 made teachers and parents of St Bishoy Coptic
Orthodox College really proud as they scaled new heights. The college is
an independent Christian school in the greater west of Sydney
supporting local students from K-12.
Nineteen Year 12 students along with four students from Year 11
appeared for 104 HSC Courses this year. Together they achieved twentyseven Band Fives, three E3s in Mathematics Extension I (which is the
equivalent of a Band Five), seven Band Sixes and three notional Band
Sixes (the equivalent of a band 6 only for four-unit Mathematics).
Another remarkable aspect of this year’s result is the incredible increase
in marks between the School Assessment Mark and the HSC examination
mark. While most students performed better at the HSC, at least nine
students have improved on their School Assessment Mark in twenty
HSC courses by over 15 marks. Impressively, one student improved in
Biology by a whopping 33 marks. The Principal commend the hard work
by students towards achieving their personal best.
The College Management thanks all teachers who have contributed to
the success of the students and celebrated the fact that in spite of being
a small, and disadvantaged school, its students were able to prove that
it is definitely an educational institution of academic excellence in the
greater west of Sydney.
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طالب كلية القديس األنبا بيشوى القبطية يحققون نجاحآ كبيرآ و جديدآ لعام 2016
حقق طالب شهادة الثانوية العامة لسنة  2016نجاحآ كبيرأ و آفاقآ جديدة كانت سببآ حقيقيآ
لفخر المعلمين وأولياء األمور فى كلية القديس األنبا بيشوى القبطية األرثوذكسية و التى هي
مدرسة مسيحية مستقلة تقع في غرب سيدني و تقدم خدماتها التعليمية و التربوية المتميزة
لطالب المنطقة من فصل الحضانة و حتى الصف الثانى عشر.
تقدم تسعة عشر طالبأ من طالب الصف الثانى عشر جنبا إلى جنب مع أربعة طالب من
الصف الحادى عشر لتأدية االمتحان فى مئة و أربعة وحدة من مواد شهادة الثانوية العامة هذا
فى مادة الرياضيات المستوى الخاص ذى الثالث وحدات .العام و معآ حققوا سبعة وعشرين
 Band 5و ثالثة  E3و التى تعادل .Band 5
حقق ايضآ سبعة من طالبنا  Band6و هى أعلى االنجازات فى مواد مختلفة.
كما حققوا ثالثة أخرى معادلة لنفس المرتبة ) (notional Band Sixفى مادة الرياضيات
مستوى رفيع أربع وحدات.
جانب آخر ملحوظ فى نتيجة هذا العام هو زيادة هائلة في الدرجات بين تقييم المدرسة
ودرجات امتحان شهادة الثانوية العامة .حقق معظم الطالب درجات أفضل من درجات أعمال
السنة في شهادة الثانوية العامة  ،وتحسنت درجات تسعة من الطالب في امتحان شهادة الثانوية
العامة عن درجات أعمال السنة بأكثر من خمسة عشر درجة .و فى حالة متفردة تدعو
لالعجاب حسن أحد الطالب درجاته فى االمتحان عن درجات أعمال السنة في علم األحياء
بنسبة هائلة بلغت ثالثة و ثالثين درجة .يهنيء مدير المدرسة الطالب على العمل الجاد من
قبلهم نحو تحقيق أفضل نتائجهم الشخصية الخاصة بهم.
تتقدم إدارة الكلية بجزيل الشكر لجميع المعلمين الذين ساهموا في هذا النجاح الباهر للطالب
وتدعو الجميع لالبتهاج و االحتفال بأنها على الرغم من حقيقة كونها مدرسة صغيرة ،و ال
تتمتع بما تتمتع به كثير من المدارس األخرى إثبت طالبها قدراتهم و أكدوا على أن مدرستنا
ماهى اال مؤسسة تعليمية تتميز بالتفوق األكاديمي في كل منطقة غرب سيدني الكبير.

