
الديني المسار:

٢٠٢٠/٠٦/٢٨ التاريخ:

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

 الطلبة الخريجون من المسار الديني الحاصلون على تقدير ممتاز للعام الدراسي  ٢٠٢٠/٢٠١٩ 

 علي محمد حسن جاسم
 حسين محمد عبدعلي

 محمد حسين صالح عوض
 محمود محمد عبداالمير 

 علي حسين احمد
 عبدالله عيسى عبدالله حسن

 عمر فهد مصلح عيسى
 حسن علي علي

 رضا عبدالحسين عبدالمهدي
 عبدالله مطهر عبدالله

 مالك خالد عبدالله
 علي سعيد سلمان حسين

 عامر عبدالله محمود يوسف
 محمد حسن محمد

 احمد ابراهيم عيسى
 جعفر رمزي كاظم

 علي بدر علي
 عبدالله راشد عبدالله راشد

 يوسف أحمد عبدالولي سعيد
 صهيب اياد محمد مهدي

 اسحاق محمود رجب
 محمد احمد علي

 سلمان خالد محمد عيسى ابراهيم
 ايمن جعفر احمد
 ساجد يونس علي

 عبدالله جعفر منصور
 علي محسن علي عبدالله
 عبدالله عامر محمد نواز

األسم 

٩٧٫١
٩٦٫٦
٩٦٫٤
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٩٥
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٩٢٫٦
٩٢٫٤
٩٢٫٣
٩٢٫٣
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٩١٫٨
٩١٫٤
٩١٫٢
٩١٫١
٩١

٩٠٫٥
٩٠٫٤
٩٠٫٤
٩٠٫٢
٩٠

المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس
السابع
الثامن

الثامن مكرر
العاشر

العاشر مكرر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
السادس عشر

السادس عشر مكرر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

الحادي والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون

الخامس والعشرون
الخامس والعشرون مكرر

السابع والعشرون
الثامن والعشرون

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢٠/٠٦/٢٨ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم والرياضيات المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

 هدى عبدالله حسين محمد
 يوسف العدوي عبده

 آالء  اشرف محمد ناجي
 آيه جمعه العيسوي العيسوي

 شجن عبدالحكيم علي
 زينب فاروق محمد عبدالله محمد

 سعيد علي سعيد
 مرام عبدالرحمن حسين علي
 دانه محمود عبد الفتاح سالم

 عبدالله طنطاوي محمد القرني احمد
 مريم علي حسن احمد

 اشراق محمد محمد
 أسماء احمد محمد
 سارة محمد أحمد

 كوثر حميد علي عبدالله علي
 ربا عبدالصاحب حسن

 فاطمه عبدالجليل عبدالنبي علي
 مالك موفق عبد الرحمن

 ندى اسماعيل احمد
 نور محمد جعفر احمد

 هبه الله عبدالموجود يوسف احمد
 يوسف جمال عبدالحكيم
 رحمة وائل محمد عطيه
 زينب علي رضا عبدالله

 فهد حنتوش سخني
 احمد علي عبدالعظيم

 آالء  وائل السيد
 رقية رعد مصطفى

 سهيلة كمال طه
 قاسم عباس مال  ابراهيم عبدالله

 مروه عبد الله سلمان

األسم 

٩٩٫٨
٩٩٫٧
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٩٨٫٩
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث

الثالث مكرر
الثالث مكرر

السادس
السادس مكرر
السادس مكرر

التاسع
التاسع مكرر
التاسع مكرر
الثاني عشر
الثالث عشر

الثالث عشر مكرر
الثالث عشر مكرر

السادس عشر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
السادس عشر مكرر
الثالث والعشرون

الثالث والعشرون مكرر
الثالث والعشرون مكرر

السادس والعشرون
السادس والعشرون مكرر
السادس والعشرون مكرر
السادس والعشرون مكرر
السادس والعشرون مكرر
السادس والعشرون مكرر

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢٠/٠٦/٢٨ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم التجارية المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

 نور جميل جعفر احمد
 ريم يوسف عبدالرحمن

 نوراء عيسى عبدالله
 دعاء صادق ابراهيم

 فاطمة حسن جاسم
 زهراء احمد ابراهيم حسن جاسم
 مريم عبدالله احمد علي عبدالله
 والء  السيد ابراهيم حعفر محمد

 ايوب خالد عبدالله
 زينب عبداالمير  علي احمد

 ساره خالد محمد الشيخ خليفه
 فاطمة ميرزا يوسف عبدالرسول

 فوزية محمد يوسف
 فوز عبدالكريم حسن

 منى عيسى يوسف
 نورة اسماعيل ميراجي

 قمرين عباس جعفر احمد
 مريم محمود مصطفى

 منار عبدالله أحمد حسين
 خولة ياسر أحمد

 زهراء عبدالجليل حسن محمد
 ليلى جواد حسن

 زهراء هاني جاسم سالم
 زينب ابراهيم خضير

 ابتسام علي حسن علي
 زينب عبد الحسين محمد
 زينب عبد الهادي جعفر

 مرام احمد عبدالله
 سارة يوسف عباس

 ساره رضي احمد رضي

األسم 

٩٨٫٥
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السادس مكرر
السادس مكرر

التاسع
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
الرابع عشر مكرر

السابع عشر
الثامن عشر

الثامن عشر مكرر
العشرون

العشرون مكرر
العشرون مكرر
الثالث والعشرون

الثالث والعشرون مكرر
الخامس والعشرون

الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر
الخامس والعشرون مكرر

التاسع والعشرون
التاسع والعشرون مكرر

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 
لجنة الرصد المركزية

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢٠/٠٦/٢٨ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
اللغات والعلوم اإلنسانية  المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ م

 شيخة عبدالحميد علي عيسى ابراهيم
 سناء عبد القادر سلطان شاه

 ايمان يحيى عمر
 سوسن خيري حمود

 نعمة محمد نمر
 زينب عبد علي احمد خليل

 ندى علي ابراهيم
 والء  محمد علي

 غدير عبد الجليل سعيد
 جهاد اسامه علي محمد

 سدين طالل  صالح
 دالل  عبدالرحمن محمد

 علي محمد احمد
 شيماء شاكر عباس
 فاطمة علي خليف
 رحمة ماجد يحي
 لمياء سلمان علي

 جليلة السيدفيصل السيدهالل 
 نوراء خليل سلمان عبدالله

 ناديه عواد احمد
 سمير كامل عبدالله

 طاهرة جعفر ابراهيم
 ايمان وليد محمود
 فاطمه حسين علي

 مصطفى فارس قاسم
 منار يوسف أحمد

 جمانة يوسف سعيد
 زينب مليح عبدالمجيد محمد

 عواطف يوسف عبدالله
 روند اشرف غازي

األسم 

٩٩٫٦
٩٩٫٤
٩٨٫٨
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس
السابع

السابع مكرر
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

الحادي والعشرون
الحادي والعشرون مكرر

الثالث والعشرون
الثالث والعشرون مكرر
الثالث والعشرون مكرر
الثالث والعشرون مكرر

السابع والعشرون
السابع والعشرون مكرر
السابع والعشرون مكرر

الثالثون 

الترتيب



ي

ي

ي

(الفني المطور  )الطالب الثالثون األوائل على التعليم الفني و المهني 

 م2020 / 2019للعام الدراسي 

َمملَكْة البَحْريْن

وَزارة التَربية َوالتَعليْم ََ

إدارة التعليم الفني والمهني

لجنة الرصد و الضبط المركزية

الترتيبالمعدل التراكمياسم الطالب

97.21 علي ذو الفقار احمد
97.12 فرشته عبدالجبار عبدالرزاق 

97.03 عبدهللا علي احمد 
96.94 مرتضى عبدالهادي جاسم

96.65 منتظر دمحم مهدي
96.56 اكرام ابراهيم عثمان
96.37 حسن فيصل عبدهللا

96.18بشار عبدالجليل السيد احمد
95.99 شهد عادل غلوم

95.610 حسين فاضل حسن
95.311 عائشة شكيل احمد

مكرر95.311 علي فهد حسين
مكرر95.311 منن عبدالغني جعفر
95.212 زينب ممدوح خليل

95.013 حصه حمد دمحم
94.514 عبدهللا عمار علي

94.415 عبدالرحمن عبداالحد دمحم
94.316 ايمان بشير حسن

مكرر94.316 حسن صالح مهدي
مكرر94.316 حسين عبدالهادي حسن

مكرر94.316 ساره عبدهللا عيسى
مكرر94.316 دمحم جعفر دمحم

مكرر94.316شعيب شير دمحم
94.217 دمحم حسن هالل

94.118 ساره حمد ابراهيم
مكرر94.118 فاطمه احمد يوسف

93.919 سعيده صالح عيسى
مكرر93.919جاسم احمد جاسم

93.720 السيددمحم مرتضى
93.621فيصل جمال دمحم 



مملكة البحرين

بية والتعليم وزارة التر

لجنة الرصد المركزية للشهادة االعدادية العامة

التسلسل
المعدلاالسم

100 زينب إبراهيم عبد علي1

100 محمد يارس رزق2

100 وصال خالد محمد3

99.92 بسمله محسن عبد الستار4

99.92 روان السيد السيد5

99.92 سلوى محمد المنترص محمود6

99.92 شهد محمد صالح7

99.92 فرح احمد محمد8

99.92 ملك سعد علي9

99.92 نور محمد حسن10

99.92 نيله عادل سعد11

99.91 تركي عبدهللا يوسف12

99.91 زينب السيد حسن مهدي13

99.89 محمد جميل علي14

99.83 ذكرى محمد علي15

99.83 مالك باسل علي16

99.82 إيمان محمد مهدي17

99.82 حال حمادي أسعد18

99.82 خديجه عقيل منصور19

99.82 رحمه السيد عبدالعزيز20

99.82 زينب علي عيىس21

99.82 فاطمة جابر حبيب22

99.82 فرح سهيل حسن23

ي24
ي سعيد لطف 

99.82 لطف 

99.82 منه هللا عالء الدين ابراهيم25

99.82 نورالزهراء جعفر محمد عل محمد26

99.82 يوسف فيصل أحمد27

99.8 زياد محمد محمود28

99.75 احسان محمد أحمد29

99.75 بسمه محمد عدنان30

99.75 رؤيا يوسف عل31

99.75 روان هشام محمد الهادي32

99.75 شوق سالم سعيد33

99.75 منار علي ضياء حسن34

99.75 ندى مروان حسن 35

ف للشهادة االعدادية العامة  لوحة الشر

2020- 2019للعام الدراسي 
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