ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ٢٠١٩/٠٦/٠٣ :

ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﻡ
) ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ (

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﺍﻷﺳﻢ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

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 ﺳﻼﻣﺔ ﺳﺮﺣﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪﻋﻮﻳﻀﻪ
ﺻﻼﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ 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

٩٩٫٨
٩٩٫٧
٩٩٫٧
٩٩٫٧
٩٩٫٦
٩٩٫٦
٩٩٫٥
٩٩٫٥
٩٩٫٤
٩٩٫٤
٩٩٫٣
٩٩٫٣
٩٩٫٣
٩٩٫٣
٩٩٫٣
٩٩٫٢
٩٩٫٢
٩٩٫٢
٩٩٫٢
٩٩٫١
٩٩٫١
٩٩٫١
٩٩
٩٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩
٩٨٫٩

ﺍﻷﻭﻝ
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

ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ

٩٨٫٩

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻜﺮﺭ

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ٢٠١٩/٠٦/٠٣ :

ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﻡ
) ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ (

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﺍﻷﺳﻢ

ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

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 ﻓﻼﺡ
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 ﺍﻟﻤﻼ
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
ﻭﻻﺀ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﻋﻠﻲ
ﺯﻫﺮﺍﺀ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲ

٩٧٫٦
٩٧٫١
٩٤٫٨
٩٤٫٨
٩٤٫٨
٩٤٫٧
٩٤٫٣
٩٣٫٧
٩٣٫٣
٩٣٫٣
٩٣٫٢
٩٣
٩٢٫٩
٩٢٫٧
٩٢٫٧
٩٢٫٦
٩٢٫٥
٩٢٫٥
٩٢٫٤
٩٢٫٣
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢٫٢
٩٢
٩١٫٩
٩١٫٩
٩١٫٨
٩١٫٨
٩١٫٦
٩١٫٦

ﺍﻷﻭﻝ
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
ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ
ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭ

ﻳﺎﺭﺍ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺴﺨﻨﻲ

٩١٫٦

ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﻣﻜﺮﺭ

َمملَ ْ
كة البَحرْ ْ
ين
ََ وزَ ارة التَربية َوالتَعلي ْم
إدارة التعليم الفني والمهني
لجنة الرصد المركزية

الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني ( الفني المطور )
للعام الدراسي  2019 / 2018م
الترتيب

اسم الطالب

حوراء علي خليل ابراهيم معيوف
1
عبير مجيد علي احمد حسن
2
فاطمة صادق محمد الغانمي
3
محمد علي عبدالعزيز محمد غلوم
4
 5مبارك عبدهللا مبارك أحمد بوحردان
حمد حسين رمضان الرويش
6
6مكرر منار عبدالصاحب أحمد علي أحمد
علي عمار علي العريبي
8
بتول أيوب حاجي غلوم حاجي
9
 10محمد عبدالجليل علي العلي
 11براءه محمد جواد علي ناصر علي
 12خليل ابراهيم خليل ابراهيم حسين فتحي
 13مريم عباس موسى علي موسى
 14ساره علي أكبر دل مراد
14مكرر حسين فؤاد جاسم محمد سليم
14مكرر قاسم عبدالنبي مهدي احمد عبدالرسول
 17علي حسين عبدهللا العويناتي
17مكرر مهدي حبيب احمد عبدهللا محمد
 19سارة محمد إسماعيل الهوتي
 20عبدهللا عيسى يعقوب علي يعقوب الكليب
 21دانة عقيل فتيل حسن ماجد
 22السيد ابراهيم احسان ابراهيم جعفر حسن
22مكرر خالد حسن يوسف خليل إبراهيم الياسي
 24احمد عبدالعظيم حسن احمد عمران
24مكرر عامر محمد سالم محمد الحمادي
24مكرر عباس عيد عباس رضي علي

اسم التخصص

المعدل
التراكمي

98
صيانة األجهزة الطبية
97.9
صيانة األجهزة الطبية
97.7
الخدمات المالية
96.5
االلكترونيات
96.2 Mechanical Maintenance
96.1
الخدمات المالية
96.1
صيانة األجهزة الطبية
95.6
الخدمات المالية
95.5
الخدمات المالية
95.3
هندسة المحمول
95.2
الخدمات المالية
95.1 Electrical Maintenance
95
الخدمات المالية
94.8
الخدمات المالية
94.8 Electrical Maintenance
94.8 Electrical Maintenance
94.7
الكهرباء
94.7 Electrical Maintenance
94.6
الخدمات المالية
94.4 Electrical Maintenance
94.3
الخدمات المالية
94.2 Electrical Maintenance
94.2 Mechanical Maintenance
94.1 Electrical Maintenance
94.1 Mechanical Maintenance
94.1 Electrical Maintenance

َمملَ ْ
كة البَحرْ ْ
ين
ََ وزَ ارة التَربية َوالتَعلي ْم
إدارة التعليم الفني والمهني
لجنة الرصد المركزية

الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني ( الفني المطور )
للعام الدراسي  2019 / 2018م
27
28
29
30

نعمان عبدالغفار بادين خان علي محمد
عدنان محمد يوسف حسن سلمان
سيد لؤي موسى السيدمحسن الموسوي
راشد عادل خميس محمد خميس

رئيس لجنة الرصد
المركزية

94 Mechanical Maintenance
93.9 Electrical Maintenance
93.7
االلكترونيات
93.5 Mechanical Maintenance
يعتمد ،،
وزير التربية و التعليم

رئيس االمتحانات
تم التدقيق والتوقيع قبل رفعها لالعتماد النهائي من قبل كل من
الوكيل المساعد للمناهج و
اإلشراف التربوي

الختم

وكيل الوزارة لشؤون
التعليم و المناهج

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ٢٠١٩/٠٦/٠٣ :

ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ٢٠١٩/٢٠١٨ﻡ
) ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ (

ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﺍﻷﺳﻢ

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 ﻫﻼﻝ
ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﻛﺎﻇﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﻴﺮ 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 ﻏﻼﻡ ﻋﻠﻲ
ﺭﻳﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻑ ﺣﺴﻦ
ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

٩٨٫٩
٩٨٫٧
٩٨٫٦
٩٨٫٣
٩٨٫١
٩٨٫١
٩٧٫٩
٩٧٫٨
٩٧٫٧
٩٧٫٥
٩٧٫٥
٩٧٫٣
٩٧٫٢
٩٧٫١
٩٧
٩٧
٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٧
٩٦٫٥
٩٦٫٥
٩٦٫٤
٩٦٫٤
٩٦٫٢
٩٦٫١
٩٦٫١
٩٦
٩٦
٩٥٫٩

ﺍﻷﻭﻝ
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
ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ٢٠١٩/٠٦/٠٣ :

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

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

٩٦٫٩
٩٤٫٩
٩٤٫٥
٩٤٫٤
٩٤٫١
٩٢٫١
٩٢
٩١٫٩
٩١٫٥
٩١٫٣
٩٠٫٧
٩٠٫٦
٩٠٫٤

ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

