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 (44جائزة وزارة التربية والتعليم في القرآن الكريم والسنة النبوية  الدورة )

 الفرع األول حفظ األجزاء القرآنية  
 م 2018-2017هـ  /  1440 -1439للعام الدراسي 

 محافظة المحرق والعاصمة 
 مدارس البنني 

 

 االبتدائية ) الحلقة األولى ( المرحلة 
 

 المركز المتسابقاسم   المدرسةاسم  م
 األول روح هللا حبيب علي  سترة االبتدائية للبنين  1
 الثاني أحمد حمود مطر  الحد االبتدائية للبنين  2
 الثالث محمد طاهر عيسى  ابن النفيس االبتدائية للبنين 3

 

 االبتدائية ) الحلقة الثانية ( المرحلة 
 

 المركز اسم المتسابق  المدرسةاسم  م

بن الخطاب االبتدائية اإلعدادية  عمر  1
 للبنين 

 األول محمد مطيع سعيد 

 الثاني عبدهللا أمان المسلماني  المعهد الديني االبتدائي  2
 الثالث طارق ياسر محمد  عمر بن عبدالعزيز االبتدائية للبنين  3

 
 

 مملكة البحرين

  ة الرتبية والتعليموزار

 إدارة اخلدمات الطالبية 

 



 2 

 

 
 اإلعدادية المرحلة 

 المركز اسم المتسابق  المدرسةاسم  م

1 
طاب االبتدائية عمر بن الخ

 اإلعدادية للبنين 
 محمد حليم فضل 

 األول

2 
عبدالرحمن الناصر 
 اإلعدادية للبنين 

 أحمد محيي علي 
 الثاني

 الثالث عمار ياسر المحميد  الفالح الخاصة _ المحرق  3

 
 

 الثانوية المرحلة 
 
 المركز اسم المتسابق  المدرسةاسم  م

1.  
الهداية الخليفية الثانوية 

 نللبني
 خليفة عبدهللا خليفة رشدان 

 األول

 الثاني عبدهللا أحمد نور  أحمد العمران الثانوية للبنين   .2
 الثالث أحمد ياسر محمد  المحرق الثانوية للبنين   .3
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 (44جائزة وزارة التربية والتعليم في القرآن الكريم والسنة النبوية  الدورة )

 الفرع األول حفظ األجزاء القرآنية  
 م 2018-2017هـ  /  1440 -1439للعام الدراسي 

   المحافظة الجنوبية والشمالية 
 مدارس البنني 

 

 المرحلة االبتدائية ) الحلقة األولى ( 
 

 المركز اسم المتسابق اسم المدرسة  م
 األول محمد أحمد محمد عبدهللا عبدالرحمن كانو الدولية 1
 الثاني محمد عبدالكريم الحيدري  عقبة بن نافع االبتدائية للبنين 2
 الثالث عبدهللا عدنان ناجي  الخاصة  اإليمان 3

 

 المرحلة االبتدائية ) الحلقة الثانية ( 
 

 المركز اسم المتسابق اسم المدرسة  م
 األول عبدهللا عبدالحميد أحمد صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين 1
 الثاني علي سامي البوعركي اإلبداع الخاصة  2
 الثالث نجم إرشاد أحمد بنينالرفاع الغربي االبتدائية لل 3

 
 

 مملكة البحرين

  وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة اخلدمات الطالبية 
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 المرحلة اإلعدادية 

 المركز اسم المتسابق اسم المدرسة  م
 األول عمر فوزي إبراهيم القرعان  اإليمان الخاصة  1
 الثاني أسامة أحمد فتحي  ابن رشد اإلعدادية للبنين 2
 الثالث أغيد عبدالرحمن أحمد مدرسة اإلبداع الخاصة 3

 
 

 نوية المرحلة الثا
 

 المركز اسم المتسابق اسم المدرسة  م
 األول عبدهللا عبدالسالم الصباغ الرفاع الشرقي الثانوية للبنين  .1
 الثاني محمد ناصر أبو العال اإليمان الخاصة   .2
 الثالث حمزة محمد شفيق الفاتح الثانوية للبنين  .3

 
 
 




