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 والسنة النبوية  القرآن الكريم جائزة وزارة الرتبية والتعليم يفنتائج 

 (44الدورة )

 الفرع األول حفظ األجزاء القرآنية 

 الدراسيلعام ل

 م 2018-2017 / هـ  1440 -1439 

   المحرق والعاصمة  تامحافظ
 مدارس البنات

 
 المرحلة االبتدائية   ) الحلقة األولى ( 

 

 المركز اسم المدرسة المتسابق اسم الرقم
 األول الشرق األوسط الخاصة  تقى إيهاب كمال  1
 الثاني أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات  مها قاسم فضل  2
 الثالث البسيتين االبتدائية للبنات  فاطمة يوسف حسن  3

 
 

 المرحلة االبتدائية   ) الحلقة الثانية ( 
 

 المركز سم المدرسةا اسم المتسابق الرقم
 األول البسيتين االبتدائية للبنات  زينب نبيل محمد  1
 الثاني الشرق األوسط الخاصة  ميعاد مجيد عطية  2
 الثالث المحرق االبتدائية للبنات  مايا مدحت سراج  3

 

 
 

 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم 

 إدارة اخلدمات الطالبية 
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 المرحلة اإلعدادية 
 

 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول مة اإلعدادية للبنات أم سل شهد هالل رشاد  1
 الثاني الحد اإلعدادية للبنات  فاطمة يحيى زبارة  2
 الثالث خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات  إيمان إيهاب نبيه  3

 
 المرحلة الثانوية 

 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول المحرق الثانوية للبنات  رقية رضا السعيد جمعة  1
 الثاني الحد الثانوية للبنات  ة سالم الشبيلي مرو  2
 الثالث خولة الثانوية للبنات  مريم أحمد حامد  3
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 نتائج جائزة وزارة الرتبية والتعليم يف القرآن الكريم والسنة النبوية 

 (44الدورة )

 الفرع األول حفظ األجزاء القرآنية 

 للعام الدراسي

 م 2018-2017هـ  /  1440 -1439 

 الشمالية والجنوبية   محافظتا
 مدارس البنات

 
 المرحلة االبتدائية   ) الحلقة األولى ( 

 

 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات هديل محمود عبدالوارث 1
 يالثان اإليمان الخاصة أمينة صالح حسن 2
 الثالث الرفاع الغربي االبتدائية للبنات أمينة نزال محمد 3

 
 

 المرحلة االبتدائية   ) الحلقة الثانية ( 
 

 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول فاطمة بنت الخطاب االبتدائية للبنات أسماء رعد بوكمال 1
 الثاني اإليمان الخاصة حفصة محمد الريس 2
 الثالث سلماباد االبتدائية للبنات يد هاشمزينب الس 3

 

 
 

 مملكة البحرين

 وزارة الرتبية والتعليم 

 اخلدمات الطالبية إدارة 
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 المرحلة اإلعدادية 
 

 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات أمة الرحمن بديع مطهر 1
 الثاني اإليمان الخاصة زين خميس النعيمي 2
 الثالث أم كلثوم اإلعدادية للبنات  مريم إبراهيم بدر 3

 
 

 المرحلة الثانوية 
 المركز اسم المدرسة اسم المتسابق الرقم
 األول سار الثانوية للبنات صغرى حسن علي 1
 الثاني المعرفة الثانوية للبنات رحمة وائل أبو مسلم 2
 الثالث اإليمان الخاصة نور محمد فقيهي 3

 
 
 
 
 

 




