
مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢١/٠٦/٢٠ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم والرياضيات المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

 زينب سلمان حمزه ابراهيم احمد
 لولوه خليل ابراهيم مبارك جاسم

 االء  عبدالعلي حسن علي
 امنه محمد احمد مطر خميس

 بسمة بالل  السيد
 زينب حسين عبدالله
 عمرو عصام بكرى

 محمد مدحت عبدالمنعم
 اسامة احمد فتحي

 جنان حميد علي حبيب علي
 روناء احمد احمد

 زهراء أحمد غلوم عباس محمد
 زهراء السيدمحمد عبدالله مهدي

 سارة عبدالهادي إبراهيم
 عبدالله ايمن مصطفى

 غدير عبد الغفار محمد محسن
 فاطمه علي سلمان مكي
 محمد مراد محمد علي

 مريم علي سلمان
 نهال هالل  عبد الله

 احمد ابراهيم احمد سلمان
 اريج فتحي عبدالرحمن عبدالعال

 إيمان علي محمد
 جاسم محمد جاسم احمد عبدالله

 جنة وائل كرم محمد
 زينب السيد شبر احمد مكي

 زينب قثم عبد الله
 سندس محمد مجاهد

 شاهه خالد احمد محمد
 فاطمه السيد شاكر شهاب يوسف

 مصطفى محمود محمد

األسم 
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المعدل التراكمي

األول 
األول  مكرر

الثالث
الثالث مكرر
الثالث مكرر
الثالث مكرر
الثالث مكرر
الثالث مكرر

التاسع
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر
التاسع مكرر

الحادي والعشرون
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢١/٠٦/٢٠ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
العلوم التجارية المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

 سلمى  أحمد محمد نور سلطان
 نبراس الهدى جعفر ابراهيم
 صالح ضيف حسين صالح

 بتول عبد الرسول حسين
 بيان عقيل جعفر

 فاطمه يوسف احمد حسن
 بتول السيد بدر مهدي عيسى

 فاطمة فالح  السيد سعيد خليل
 مريم سعيد محمد تمام جواد

 مريم مجيد عباس
 مريم محمد إبراهيم

 أريج جعفر علي
 ريم ايهاب ابراهيم مصطفى

 حصه عادل محمد
 زهراء عبدالعزيز حسين جوزي

 صغرى أحمد علي
 غاده عبدالرضا عبد على

 روان عبد الرضا محمد صالح
 مرام نادر عيسى علي سلمان

 حنين ابراهيم محمد سالم
 زينب علي عبدالحسين يعقوب

 علي محمد احمد
 فاطمة جعفر احمد حسين محمد
 مريم محمود عبدالحسين حسن
 زينب يونس عبدالرضا عباس

 سارة حسن جاسم عبدالله
 معصومه السيدعدنان ابراهيم باقر
 حسين عبدالهادي عبدالنبي عبدالله

 فاطمة عبدالرحمن غلوم
 محمد يوسف علي عبدالله

 مريم عيسى يعقوب علي يعقوب

األسم 

٩٩٫١
٩٩٫١
٩٨٫٩
٩٨٫٣
٩٨٫٣
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٩٧٫١
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المعدل التراكمي

األول 
األول  مكرر

الثالث
الرابع

الرابع مكرر
الرابع مكرر

السابع
السابع مكرر
السابع مكرر
السابع مكرر
السابع مكرر
الثاني عشر

الثاني عشر مكرر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
الرابع عشر مكرر

السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

العشرون مكرر
العشرون مكرر
العشرون مكرر
الرابع والعشرون

الخامس والعشرون
الخامس والعشرون مكرر

السابع والعشرون
الثامن والعشرون

الثامن والعشرون مكرر
الثامن والعشرون مكرر
الثامن والعشرون مكرر

الترتيب



مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 

توحيد المسارات المسار:

٢٠٢١/٠٦/٢٠ التاريخ:

( الثالثون  األوائل  )
اللغات والعلوم اإلنسانية  المجموعة:

الطلبة األوائل  للمرحلة الثانوية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

 ايه عباس محمد
 زيد محمد رضا

 فجر هشام عبدالرحيم عبدالرحمن
 أماني حسن أحمد

 زهراء جالل  السيد أحمد محسن
 شفيقة أحمد عبدالله احمد

 فاطمه جميل محمد ابراهيم
 حوراء حسين احمد على حسن

 ذكريات عبدالحسين ابراهيم
 لطيفة عبدالله راشد

 هبة محمد يوسف حسن عيسى
 ريحانة حسن علي

 زينب عبدالعباس علي
 مايا محمد رضا
 مريم حمد راشد

 زهراء جعفر منصور
 خديجه فارس محمد صالح

 روان خليف محمد
 فاطمة موسى جعفرسلمان

 نوف نواف يوسف محمد احمد
 دانه محمد حسن

 روان جاسم محسن ابراهيم
 نوال حبيب منصور

 ضحى عبد الرزاق علي حسن
 اسماء محمد قاسم
X بشرى مخلف 

 بتول محمد عبدالله
 عائشة راشد سعيد

 جعفر محمد عبدالله
 عال  حسين عبدالنبي

األسم 

٩٨٫٦
٩٨٫٢
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر

الثاني عشر مكرر
الرابع عشر

الرابع عشر مكرر
السادس عشر
السابع عشر

السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
السابع عشر مكرر
الحادي والعشرون

الحادي والعشرون مكرر
الحادي والعشرون مكرر

الرابع والعشرون
الخامس والعشرون
السادس والعشرون
السابع والعشرون

السابع والعشرون مكرر
التاسع والعشرون

التاسع والعشرون مكرر

الترتيب



الديني المسار:

٢٠٢١/٠٦/٢٠ التاريخ:

مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم

إدارة األمتحانات 

 الطلبة الخريجون من المسار الديني الحاصلون على تقدير ممتاز للعام الدراسي  ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

 اسماعيل محمد غالم  رضا
 عيسى محمد غالم  رضا

 اياز قاسم بشيرقاسم محمدقاضي
 عبدالله صالح مسعد ناصر

 محمد عبدالرحمن قايد صالح
 باقر محمد عبدعلي
 محمد حسن عيسي

 عبدالرحمن سليم عبد القادر محمد
 البراء محمد عبدالخالق موسى
 محمد يونس مبارك الصندلي

 حسين عبدالله سلمان
 السيد احمد حيدر عيسى

 احمد جعفر حسين
 جهاد حسن عبدالله

 حسن عبدالله ابراهيم خليفه
 خالد احمد حسين احمد

 محمد عبدالله محمد حسين
 محمد عبدالله جعفر
 علي اسامة عبدالله
 حسنين حمزة علي

 اسامة خالد امان اله
 سليمان محمد طاهر سليمان

 محمد جاب الله السيد عبدالرحيم
 احمد ادريس احمد محمد

 حسين فيصل علي
 عبدالرحمن اشرف يوسف عبدالله

 احمد وليد محمد سالم
 سلمان عبدالله مهدي

 حسن فاضل حسن
 سلمان فاضل ناصر

األسم 

٩٧٫٦
٩٧٫٥
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٩٣٫١
٩٣

٩٢٫٥
٩٢٫١
٩١٫٨
٩١٫٧
٩١٫٦
٩١٫٤
٩١٫١
٩١

٩٠٫٨
٩٠٫٦
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المعدل التراكمي

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

السادس مكرر
الثامن
التاسع

التاسع مكرر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر

الثالث عشر مكرر
الخامس عشر

الخامس عشر مكرر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

الحادي والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون

الخامس والعشرون
السادس والعشرون
السابع والعشرون
الثامن والعشرون
التاسع والعشرون

التاسع والعشرون مكرر

الترتيب
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