
    مملكة البحرين

    وزارة التربية والتعليم

 مجموعة العلوم والرياضيات -العشرة األوائل وفق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية 

 م2017-2016العام الدراسي 

 المعدل الترتيب المدرسة اسم الطالب

 99.8 األول الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين  احمد مجيد السيد مهدي حسين محمد 

 99.6 الثاني االستقالل الثانوية  للبنات  فاطمه جمعه اسماعيل عبد الجواد 

 99.6 الثاني مكرر خولة الثانوية للبنات  مريم عبداالمير حسن حسين المدحوب 

 99.5 الرابع المحرق الثانوية  للبنين  حسن برهام حسن احمد حمدتو 

 علي فاضل حسن علي حسن 
الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية  

 للبنين
 99.5 الرابع مكرر

 99.5 الرابع مكرر الهداية الخليفية الثانوية للبنين  عمر مصطفى ابراهيم صقر 

 99.5 الرابع مكرر االستقالل الثانوية  للبنات  مي عباس شفيق عبدالحميد عباس 

 99.5 الرابع مكرر جدحفص الثانوية للبنات  محمود البقالي والء عبد الهادي احمد محمد 

 99.4 التاسع جدحفص الثانوية للبنات  زهراء عبدالرسول عباس محمد زاير  

 99.4 التاسع مكرر اميمة بنت النعمان الثانوية بنات  غدير محمد عبدهللا محمد الجبل 

 

 

 

 

 

 



 

    مملكة البحرين

    والتعليموزارة التربية 

مجموعة العلوم  -العشرة األوائل وفق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية 

 التجارية

 م2017-2016العام الدراسي 

 المعدل الترتيب المدرسة اسم الطالب

 98.7 األول مدينة حمد الثانوية للبنات  امينه عدنان عبدهللا فهد صالح 

 98.6 الثاني خولة الثانوية للبنات  عبد الوهاب رضيزينب فاضل عبد النبي  

 98.4 الثالث المعرفة الثانوية للبنات  حصة جاسم حسن الرويعي 

 98.3 الرابع الحد الثانوية للبنات  ساره عثمان علي عبدالرحمن بو علي 

 سار الثانوية للبنات  سكينة علي عيسى صالح حسن العلواني 
الرابع 

 مكرر
98.3 

 اميمة بنت النعمان الثانوية بنات  علي طاهر محمد العبدالوهاب مريم 
الرابع 

 مكرر
98.3 

 97.9 السابع االستقالل الثانوية  للبنات  يقين عبدالصاحب احمد علي احمد 

 97.8 الثامن جدحفص الثانوية للبنات  ابرار عبد الحسين علي عبدعلي 

 الرفاع الغربي الثانوية للبنات  مريم وليد احمد الحمر 
الثامن 

 مكرر
97.8 

 97.6 العاشر سار الثانوية للبنات  هدى عبدالعزيز عبدالرسول على احمد الحالل 

 

 

 

 

 

 

 



 

    مملكة البحرين

    وزارة التربية والتعليم

مجموعة اللغات  -األوائل وفق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية العشرة 

 والعلوم اإلنسانية

 م2017-2016العام الدراسي 

 المعدل الترتيب المدرسة اسم الطالب

 98.6 األول االستقالل الثانوية  للبنات  داليا عادل احمد كامل احمد 

 97.4 الثاني الشروق الثانوية للبنات  منار فيصل عيسى مرزوق محمد 

 97.1 الثالث سترة الثانوية للبنات  حوراء موسى جعفر محمد حسن علي 

 97 الرابع التعاون الثانوية  للبنين  عمار علي حبيب صديف احمد 

 97 الرابع مكرر النور الثانوية للبنات  نعمه السيد علي نعمه سعيد هاشم 

 ظم الطالقفاطمة حسن عبدالحسين كا 
اميمة بنت النعمان الثانوية  

 بنات
 96.4 السادس

 95.3 السابع خولة الثانوية للبنات  حوراء هاني حسن عبدهللا حسين الحواج 

 95.2 الثامن االستقالل الثانوية  للبنات  مريم عثمان عبدالرحيم عبدالكريم الحمادي 

 اماني محمود عيسى سكاكاوي 
الرفاع الغربي الثانوية  

 للبنات
 95 التاسع

 امينة عبدهللا عبدالحسين عبدهللا احمد 
اميمة بنت النعمان الثانوية  

 بنات
 95 التاسع مكرر

 

 

 

 

 



 

 

    مملكة البحرين

    وزارة التربية والتعليم

 الديني -العشرة األوائل وفق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية 

 م2017-2016العام الدراسي 

 المعدل الترتيب المدرسة اسم الطالب

 93.7 األول المعهد الديني  عبدالعزيز اسحاق محمد عبدهللا حمدان 

 علي فيصل علي حسن 
المعهد الديني  

 الجعفري
 93 الثاني

 92.9 الثالث المعهد الديني  سعد حمد راشد جاسم  حمد حماده 

 92.7 الرابع المعهد الديني  اخوند العوضيايوب احمد عبدهللا  

 92.1 الخامس المعهد الديني  عبدهللا يوسف حسن احمد عبدهللا 

عبدهللا وحيد يوسف مال عيسى جاسم  

 حميد
 91.4 السادس المعهد الديني 

 السيد مجتبى مكي أحمد حسين
المعهد الديني  

 الجعفري
 88.5 السابع

 كاظم رمزي كاظم منشد
المعهد الديني  

 الجعفري
 87.9 الثامن

 86.7 التاسع المعهد الديني  أصيل عبد الغني حمود أحمد علي

 محمد هادي جاسم علي محمد
المعهد الديني  

 الجعفري
 85.8 العاشر

 


