
مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠١٩/٠٦/٠٣ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم والرياضيات المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠١٩/٢٠١٨ م

 زهراء عمار مهدي حسن مهدي
 ابراهيم رجب محمد الشيشيني

 السيد محمد صالح إبراهيم حسين محمد
 شيماء خالد عبد الله محمد عبدالله

 حبيب عبد الرسول ابراهيم علي مهدي
 سلمى ممدوح محمد محمد

 حسين علي جمعة ابراهيم علي العسوامي
 سندس احمد عيسى علي حسين مكي

 خالد وليد سالمة  سرحان
 محمد السيد عبدالعزيز محمدعويضه

 صالح  محمد صالح  الحوفي
 عبدالله محمود هلباوي محمد

 فاطمه وائل ربيع عبدالحميد الصعيدي
 كميل عبدالعزيز رضي حسن رضي

 مريم أحمد حامد علي بدير
 ريم سليمان أبو اليزيد محمد

 ساره جعفر السيد محمد حسين حيدر
 عمار ابراهيم علي عيسى علي الحايكي

 فرات نضال محمود الحسن
 فاطمه ايهاب نبيه عبدالحليم

 محمد هاني عبدالحميد محمد الفقي
 مريم سيف النصر السيد ابراهيم

 كوثر عبد الهادي كاظم رضي عبدالله
 نور عبد المنعم ابراهيم عيسى خليفه

 احمد شوقي ابراهيم علي عيسى
 أكرم أحمد حسن العمري

 حسين عبدالجليل عبدالرسول حسن احمد دكاك
 عمر احمد عبدالعظيم خليل

 فاطمة عادل حسن علي العجيمي
 ليلى عبدالله  محمد علي ابراهيم اضرابوه

 مرح رائد محمد النمر
 مريم مصطفى عبد الكريم عيسى النشيط

األسم 
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني

الثاني مكرر
الثاني مكرر

الخامس
الخامس مكرر

السابع
السابع مكرر

التاسع
التاسع مكرر
الحادي عشر

الحادي عشر مكرر
الحادي عشر مكرر
الحادي عشر مكرر
الحادي عشر مكرر

السادس عشر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر

العشرون
العشرون مكرر
العشرون مكرر
الثالث والعشرون

الثالث والعشرون مكرر
الخامس والعشرون

الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠١٩/٠٦/٠٣ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
اللغات والعلوم اإلنسانية  المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠١٩/٢٠١٨ م

 ملك وجيه السيد احمد الشاعر
 فاطمه جاسم محمد القاسمي

 حسين أمين عباس عبدالحسين ابراهيم
 زينب صالح عبدالله حسن ابراهيم

 سارة عادل عبد الله العريفي
 احمد  حسن على حسن كفافى

 فاطمة محمد محسن علي ناصر مكي العالي
 هدى محسن عليان فالح 

 ردينة زكريا عبدالله محمد العويناتي
 سيرين فاروق حجي الرحمن

 مروة محمد حسن رضي محمد علي
 فاطمة عبدالرسول احمد الحجيري

 امل عارف حسين عبدالله احمد
 ريم اكبر السيد فضل حسن فضل
 فاطمة الزهراء ياسر طاهر المنو

 فاطمه ياسر عيسى المال 
 عمار محمد علي يعقوب يوسف

 لبنى عبدالرحمن مجحم محمد
 رقيه حميد حسن على عبدالله الحماقي

 رويدا ناجي مقبل الصانع
 أنسام زياد محمد عبدالرب

 شيماء عبدالعزيز عيسى الياسي
 فاطمه علي محمد علي حسين

 مريم أحمد خلف الكطاف
 حوراء السيد مجيد سلمان شبر محمد

 محمد خالد سعود المراحلة
 نوارة محمد مطرب العبد

 عائشه خالد محمد علي
 والء  احمد جمعة علي

 زهراء سامي عبدالله أحمد
 سلمان حمد علي حاجي
 يارا احمد عيد السخني

األسم 
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث

الثالث مكرر
الثالث مكرر

السادس
السابع
الثامن
التاسع

التاسع مكرر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
السادس عشر
السابع عشر

السابع عشر مكرر
التاسع عشر
العشرون

الحادي والعشرون
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر

الخامس والعشرون
السادس والعشرون

السادس والعشرون مكرر
الثامن والعشرون

الثامن والعشرون مكرر
الثالثون 

الثالثون  مكرر
الثالثون  مكرر

الترتيب



التخصص اسمالطالب اسمالترتيب
 المعدل

التراكمي

98الطبية األجهزة صيانةمعيوف ابراهيم خليل علي حوراء 1

97.9الطبية األجهزة صيانةحسن احمد علي مجيد عبير 2

97.7المالية الخدماتالغانمي محمد صادق فاطمة 3

96.5االلكترونياتغلوم محمد عبدالعزيز علي محمد 4

Mechanical Maintenance96.2بوحردان أحمد مبارك عبدهللا مبارك5

96.1المالية الخدماتالرويش رمضان حسين حمد 6

96.1الطبية األجهزة صيانةأحمد علي أحمد عبدالصاحب منار مكرر6

95.6المالية الخدماتالعريبي علي عمار علي 8

95.5المالية الخدماتحاجي غلوم حاجي أيوب بتول 9

95.3المحمول هندسةالعلي علي عبدالجليل محمد 10

95.2المالية الخدماتعلي ناصر  علي جواد محمد براءه 11

Electrical Maintenance95.1فتحي حسين ابراهيم خليل ابراهيم خليل12

95المالية الخدماتموسى علي موسى عباس مريم 13

94.8المالية الخدماتمراد دل أكبر علي ساره 14

Electrical Maintenance94.8سليم محمد جاسم فؤاد حسينمكرر14

Electrical Maintenance94.8عبدالرسول احمد مهدي عبدالنبي قاسممكرر14

94.7الكهرباءالعويناتي عبدهللا حسين علي 17

Electrical Maintenance94.7محمد عبدهللا احمد حبيب مهديمكرر17

94.6المالية الخدماتالهوتي إسماعيل محمد سارة 19

Electrical Maintenance94.4الكليب يعقوب علي يعقوب عيسى عبدهللا20

94.3المالية الخدماتماجد حسن فتيل عقيل دانة 21

Electrical Maintenance94.2حسن جعفر ابراهيم احسان ابراهيم السيد22

Mechanical Maintenance94.2الياسي إبراهيم خليل يوسف حسن خالدمكرر22

Electrical Maintenance94.1عمران احمد حسن عبدالعظيم احمد24

Mechanical Maintenance94.1الحمادي محمد سالم محمد عامرمكرر24

Electrical Maintenance94.1علي رضي عباس عيد عباسمكرر24

َمملَكةْ البَحْرينْ 
وَزارة التَربية َوالتَعليمْ  ََ

إدارة التعليم الفني والمهني
لجنة الرصد المركزية

(المطور الفني) الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني 
م2019/ 2018للعام الدراسي 



َمملَكةْ البَحْرينْ 
وَزارة التَربية َوالتَعليمْ  ََ

إدارة التعليم الفني والمهني
لجنة الرصد المركزية

(المطور الفني) الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني 
م2019/ 2018للعام الدراسي 

Mechanical Maintenance94محمد علي خان بادين عبدالغفار نعمان27

Electrical Maintenance93.9سلمان حسن يوسف محمد عدنان28

93.7االلكترونياتالموسوي السيدمحسن موسى لؤي سيد 29

Mechanical Maintenance93.5خميس محمد خميس عادل راشد30

لجنة الرصد رئيس
المركزية

يعتمد ،،االمتحاناترئيس
يموزير التربية و التعل

قبل رفعها لالعتماد النهائي من قبل كل منالتوقيع تم التدقيق و

الختم

الوكيل المساعد للمناهج و
اإلشراف التربوي                   

وكيل الوزارة لشؤون 
التعليم و المناهج



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠١٩/٠٦/٠٣ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم التجارية المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠١٩/٢٠١٨ م

 ساره عامر صالح حسين صالح مرزوق
 شيماء عبدالحكيم محمد سليم احمد

 نور زاهر السيد عيسى حسن يوسف الدرازي
 نور علي مهدي  علي حسن طارش

 سارة هاني عباس درويش محمد
 فاطمه عباس عبدالله معيوف
 زينب حسن كاظم علي حسن

 رؤى مجيد إبراهيم سلمان عبدالله
 فاطمه علي عبدالجليل الغربال

 بتول علي حسن ابل كراشي
 حصة عيسى أحمد ثاني

 وفاء ابراهيم سلمان علي هالل 
 عقيلة السيدحسين كاظم هاشم كاظم

 فاطمه عبداالمير  عبدالله احمد راشد احمد
 مريم عبدالعزيز عيسى بوحاجيه

 هديل عبدالله احمد علي علوي المجرب
 ايمان حسن عبدالله محمد عبدالله

 زهراء حسن جواد احمد جواد الفردان
 عبير حسين مكي علي مفتاح

 مريم محمد علي غانم حسن ماجد
 امنيه عباس عبدالحسين علي حسن

 عبير عبد الشهيد علي أحمد
 مريم زهير احمد زهير علي مدن

 مريم محمد ميرزا ابراهيم علي الصياد
 زينب حسين منصور علي نعمه

 رحاب عبدالله ابراهيم عبدالله حسن العبد
 نوراء حسن حسين غالم  علي

 ريم خالد محمد باقي محمد العباسي
 فاطمة السيدجعفر حسن شرف حسن
 حسين كامل ميرزا عبدالحسين جعفر

األسم 
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
الخامس مكرر

السابع
الثامن
التاسع
العاشر

العاشر مكرر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
الخامس عشر مكرر

السابع عشر
السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
الحادي والعشرون

الحادي والعشرون مكرر
الثالث والعشرون

الثالث والعشرون مكرر
الخامس والعشرون
السادس والعشرون

السادس والعشرون مكرر
الثامن والعشرون

الثامن والعشرون مكرر
الثالثون 

الترتيب



الديني المسار:

٢٠١٩/٠٦/٠٣ التاريخ:

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

 الطلبة الخريجون من المسار الديني الحاصلون على تقدير ممتاز للعام الدراسي  ٢٠١٩/٢٠١٨ 

 محمد حسن سلمان العويناتي
 أحمد جميل أحمد محسن

 عبدالله حجاج عبدالله محمد علي
 حمزة خالد امان اله محمد سليماني

 سالم محمد سالم احمد عوض
 عبدالله جعفر عبدالوهاب علي ذياب

 حسين محمد كاظم احمد
 عبدالرحمن مسعد عبدالحميد محمد مانع

 علي عامر علي كاظم
 محمد فيصل علي حسن

 ابوعبيدة صفوان نافع نوري الصراف
 عبدالله محمد عبدالله عيسى البربوري

 احمد خالد ابراهيم عبدالله العنايشه الدوسري
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الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
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