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 نًذارص انثُاخ )انفزع انثاًَ(  انمزآٌ انكزٌى وانظُح انُثىٌح جائشجَتائج 

 و1024/1025نهعاو انذراطً 

 

 

 انًزدهح االتتذائٍح ) انذهمح األونى (  

 

 انًذزق وانعاصًح  تًيذافظ

 

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول مدارس الفالح الخاصة    .2
 لثانيا  مدرسة رابعة العدوية االبتدائية  .1
 مكررالثاني   مدرسة ام أيمن االبتدائية لمبنات  .3
 الثالث  مدرسة المحرق االبتدائية لمبنات  .4

 يكزر الثالث االبتدائية لمبنات مدرسة عراد  .5

 

 

 انشًانٍح و انجُىتٍح  تًيذافظ

 

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول مدرسة البديع االبتدائية اإلعدادية لمبنات  .2
 الثاني نينية االبتدائية لمبناتمدرسة الح  .1
 الثالث الخنساء االبتدائية لمبنات  .3
 الثالث مكرر ىاجر االبتدائية لمبنات  .4
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 نًذارص انثُاخ )انفزع انثاًَ( انمزآٌ انكزٌى وانظُح انُثىٌح جائشجَتائج 

 و1024/1025نهعاو انذراطً 
 

 انًزدهح االتتذائٍح ) انذهمح انثاٍَح ( 

 

 انًذزق و انعاصًح  تًيذافظ

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول المحرق االبتدائية لمبنات  .2
 األول مكرر سمية االبتدائية لمبنات  .1
 الثاني أسماء ذات النطاقين االبتدائية لمبنات  .3
 الثالث رابعة العدوية االبتدائية لمبنات   .4
 الثالث مكرر السنابس االبتدائية لمبنات  .5

 

 ُىتٍحانجح ًذافظان

  

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول مدارس اإليمان الخاصة   .2
 الثاني الرفاع الشرقي االبتدائية لمبنات  .1
 الثالث فاطمة بنت الخطاب االبتدائية لمبنات  .3
 الثالث مكرر الخنساء االبتدائية لمبنات  .4

 

 

  ح انشًانٍحًذافظان

  

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول لمبنات  بمقيس االبتدائية  .2
 الثاني فاطمة بنت أسد االبتدائية لمبنات  .1
 الثالث سبأ االبتدائية لمبنات  .3
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 نًذارص انثُاخ)انفزع انثاًَ( انمزآٌ انكزٌى وانظُح انُثىٌح  جائشجَتائج 

 و1024/1025نهعاو انذراطً 
 

 انًزدهح اإلعذادٌح نهثُاخ

 

 انًذزق وانعاصًح تًيذافظ

 

  

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول البسيتين اإلعدادية لمبنات  .2

 األول مكرر زنوبيا اإلعدادية لمبنات  .1
 الثاني  أم سممة اإلعدادية لمبنات  .3
 الثاني مكرر حميمة السعدية اإلعدادية لمبنات  .4
 الثالث الديو اإلعدادية لمبنات  .5

 

 انشًانٍح وانجُىتٍح تًيذافظ

 

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول الشرقي اإلعدادية لمبناتالرفاع   .2
 الثاني الرفاع الغربي اإلعدادية لمبنات  .1
 الثالث مدارس الفالح الخاصة  .3
 الثالث مكرر عالي اإلعدادية لمبنات  .4

 الثالث مكرر الدراز اإلعدادية لمبنات  .5
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 نًذارص انثُاخ)انفزع انثاًَ( انمزآٌ انكزٌى وانظُح انُثىٌح  جائشجَتائج 

 و1024/1025هعاو انذراطً ن
 

 

 انًزدهح انثاَىٌح نهثُاخ 

 

 انًذزق وانعاصًح تًيذافظ

 

 

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول  االستقالل الثانوية لمبنات 2
 األول مكرر  الحد الثانوية لمبنات                 1
 األول مكرر المحرق الثانوية لمبنات            3
 الثاني  لمبنات        خولة الثانوية 4
 الثالث جد حفص الثانوية لمبنات         5

 

 

 

 انشًانٍح وانجُىتٍح تًيذافظ

 

 انًزكش اطى انًذرطح انزلى

 األول مدارس اإليمان الخاصة  .2
 الثاني غازي القصيبي الثانوية لمبنات              .1
 الثالث الرفاع الغربي الثانوية لمبنات          .3
 الثالث مكرر  يسى الثانوية لمبنات    مدينة ع  .4
 الثالث مكرر النور الثانوية لمبنات          .5
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 حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنات نتائج مسابقة 
 م4102/4102لمعام الدراسي 

 
 المرحمة االبتدائية )الحمقة األولى(

 
 محافظتي المحرق والعاصمة

 
 المركز م المدرسةاس أسم الطالبة الرقم
 األول أسماء ذات النطاقين االبتدائية لمبنات  ة أحمد يوسف بلبا  .0
 الثاني رقية االبتدائية لمبنات مارية خالد حسين   .4
 الثالث تايموس الخاصة تقى محمد إبراىيم  .3

 
 محافظتي الشمالية والجنوبية

 
 

 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول يس االبتدائية لمبناتبمق عقيمة عمي حسن  .0
 الثاني سار االبتدائية لمبنات فاطمة حيدر جعفر  .4
 الثالث فاطمة بنت الخطاب االبتدائية لمبنات نور عمر صالح  .3
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 حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنات نتائج مسابقة 
 م4102/4102لمعام الدراسي 

 
 

 الثاني (  المرحمة االبتدائية ) الحمقة
 محافظتي المحرق والعاصمة

 
 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول عراد االبتدائية لمبنات ف مباركؤو سارة عبدالر   .0
 الثاني أسماء ذات النطاقين االبتدائية لمبنات زينب محمد طيب  .4
 الثاني مكرر آمنة بنت وىب االبتدائية لمبنات ندى سراج الدين عمي  .3
 الثالث البسيتين االبتدائية لمبنات مر حسنحال ع  .2

 
 محافظتي الشمالية والجنوبية

 

 
 
 

 

 

  

 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول مدارس اإليمان الخاصة زين خميس النعيمي  .0
 الثاني الزالق االبتدائية اإلعدادية لمبنات أمة الرحمن بديع مطير  .4
 الثالث لمبناتمدينة حمد االبتدائية  ىدى فؤاد صالح  .3
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 حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنات نتائج مسابقة 
 م4102/4102لمعام الدراسي 

 

 المرحمة اإلعدادية  

 محافظتي المحرق والعاصمة
 

 

 

 محافظتي الشمالية والجنوبية
 
 

 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول الدراز اإلعدادية لمبنات صغرى حسن عمي رضي  .0
 الثاني اإليمان الخاصة ر محمد فقيينو   .4
 الثالث الرفاع الشرقي اإلعدادية لمبنات ياسمين إبراىيم المسمماني  .3

 
 
 

 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول زنوبيا اإلعدادية لمبنات شامة عمي الحمري  .0
 الثاني الحد اإلعدادية لمبنات يمريم خالد بوجير   .4
 الثالث البسيتين اإلعدادية لمبنات سعدية شاه خان  .3
 الثالث مكرر أم سممة اإلعدادية لمبنات مرام يوسف أحمد  .2



8 
 

 حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنات نتائج مسابقة 
 م4102/4102لمعام الدراسي 

 

 المرحمة الثانوية

   جميع المحافظات

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 المركز اسم المدرسة أسم الطالبة الرقم
 األول  المحرق الثانوية لمبنات نور محمد شعيب  .0
 األول مكرر اإليمان الخاصة لطيفة محمد ىزيم  .4
 الثاني االستقالل الثانوية لمبنات خولة ناصر حسين  .3
 الثاني مكرر  الحد الثانوية لمبنات رقية محمد طيب العوضي  .2
 الثالث  الحورة الثانوية لمبنات ماروين عمر حسين  .2
 الثالث مكرر الرفاع الغربي الثانوية لمبنات منال محمد القشار  .6
 الثالث مكرر خولة الثانوية لمبنات روان أحمد فاتح  .7
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 السنة النبويةو القرآن الكريم مسابقة جائزة مزمار داوود في  الطالبات الحاصالت عمى
 م4102/4102لمعام الدراسي لمدارس البنات  

 
 ية الحمقة األولى المرحمة االبتدائ

 
 المدرسة الطالبة الرقم
 البستين االبتدائية لمبنات مالك ىاشم إسماعيل  .0
 مدارس اإليمان الخاصة فجر مازن أنور  .4

 المرحمة االبتدائية الحمقة الثانية
 المدرسة الطالبة الرقم
 لمبنات أسماء ذات النطاقين االبتدائية مريم حمود مطر  .0

 
 المرحمة اإلعدادية

 
 المدرسة الطالبة لرقما

 البسيتين اإلعدادية لمبنات سعدية شاه خان  .0
 المرحمة الثانوية

 
 المدرسة الطالبة الرقم
 االستقالل الثانوية لمبنات عائشة عبدالكريم صالح   .0
 الحد الثانوية لمبنات                 ميا عبدالرحمن قائد   .4
         المحرق الثانوية لمبنات    مريم محمد محمود  .3
 جد حفص الثانوية لمبنات         زينب محمد محفوظ  .2
 مدينة عيسى الثانوية        مالك راشد عبدالرحمن  .2
 النور الثانوية لمبنات         زبيدة مطيع عمي  .6
 مدينة حمد الثانوية ىند وحيد خميل  .7
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لبنني(الفرع الثاني )هدارس ا -نتائج جائزة القرآن الكرين والسنت النبويت   

م4102/4102للعام الدراسي   
 

 المرحلة االبتدائٌة )الحلقة األولى(

 محافظتً المحرق والعاصمة

 المركز المدرسة الرقم

 األول الخوارزمً االبتدائٌة للبنٌن  .1

 الثانً حسان بن ثابت االبتدائٌة للبنٌن  .2

 الثالث البسٌتٌن االبتدائٌة للبنٌن  .3

 

 محافظتً الشمالٌة والجنوبٌة

 

 المركز المدرسة الرقم

 األول بدر الكبرى االبتدائٌة للبنٌن  .1

 الثانً صالح الدٌن األٌوبً االبتدائٌة للبنٌن  .2

 الثالث الرفاع الغربً االبتدائٌة للبنٌن  .3
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الفرع الثاني )هدارس البنني( -نتائج جائزة القرآن الكرين والسنت النبويت   

م4102/4102للعام الدراسي   
 

 ة االبتدائٌة )الحلقة الثانٌة(المرحل

 محافظتً المحرق والعاصمة

 

 المركز المدرسة الرقم

 األول البسٌتٌن االبتدائٌة للبنٌن  .1

 الثانً المعهد الدٌنً االبتدائً  .2

 الثانً مكرر الحد االبتدائٌة االعدادٌة للبنٌن  .3

 الثانً مكرر حسان بن ثابت االبتدائٌة للبنٌن  .4

 الثالث  للبنٌن المتنبً االبتدائٌة  .5
 الثالث مكرر الحد االبتدائٌة للبنٌن  .6

 

 انشًانٍح و انجُىتٍح  تًيذافظ

 

 المركز المدرسة الرقم

 األول صالح الدٌن األٌوبً االبتدائٌة للبنٌن  .1

 الثانً الرفاع الغربً االبتدائٌة للبنٌن  .2

 الثالث ابن سٌنا االبتدائٌة للبنٌن  .3
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الفرع الثاني )هدارس البنني( -رين والسنت النبويت نتائج جائزة القرآن الك  

م4102/4102للعام الدراسي   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 المرحلة اإلعدادٌة

 جمٌع المحافظات 

 

 المركز المدرسة الرقم

 األول الثانوي عداديالمعهد الدٌنً اإل  .1

 الثانً عدادٌة للبنٌنعبدالرحمن الناصر اإل  .2

 الثالث عدادٌة للبنٌناالبتدائٌة اإلأحمد الفاتح   .3

 الثالث مكرر الفالح الخاصة ) المحرق للبنٌن (  .4
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الفرع الثاني)هدارس البنني( -نتائج جائزة القرآن الكرين والسنت النبويت   

م4102/4102للعام الدراسي   
 

 

 المرحلة الثانوٌة

 جمٌع المحافظات

 

 المركز المدرسة الرقم

 األول شرقً الثانوٌة للبنٌنالرفاع ال  .1

 األول مكرر الهداٌة الخلٌفٌة الثانوٌة للبنٌن  .2

 الثانً المحرق الثانوٌة للبنٌن  .3

 الثالث الوحدة الثانوٌة للبنٌن  .4

 الثالث مكرر الشٌخ عبدالعزٌز بن محمد الثانوٌة للبنٌن  .5
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البنين حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارسنتائج جائزة   

م4102/4102لمعام الدراسي      
 

 المرحمة االبتدائية )الحمقة األولى(

 محافظة : المحرق والعاصمة

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول الٌرموك االبتدائٌة للبنٌن محمد جاسم إبراهٌم  .0
 الثاني الحد االبتدائٌة للبنٌن الحسن قاسم فضل  .4
 الثاني مكرر دائٌة للبنٌنالخوارزمً االبت محمد محمد جواد  .3
 الثالث المعهد الدٌنً االبتدائً ٌونس بالل ٌوسف  .2
 الثالث مكرر البسٌتٌن االبتدائٌة للبنٌن مروان محمد فاروق  .2

 

 انشًانٍح و انجُىتٍح  تًيذافظ

 

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول اإلٌمان االبتدائٌة للبنٌن إسحاق ناصر أبو العال  .0
 الثاني مدٌنة حمد االبتدائٌة للبنٌن ن سالم المناديعبدالرحم  .4
 الثالث الرفاع الغربً االبتدائٌة للبنٌن أحمد سعود عاٌد  .3
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حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنيننتائج مسابقة   

م4102/4102لمعام الدراسي      
 

 المرحمة االبتدائية بنين )الحمقة الثانية(

 العاصمةمحافظة المحرق و 

 

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول البسٌتٌن االبتدائٌة للبنٌن محمد فضل حلٌم  .0
 الثاني الفالح الخاصة زٌد خالد بوجٌري  .4
 الثاني مكرر المعهد الدٌنً االبتدائً ٌوسف محمد المال  .3
 الثالث  الحد االبتدائٌة للبنٌن عبدالرحمن خالد المنسً  .2

 

 نجُىتٍح انشًانٍح و ا تًيذافظ

 

 

 

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول صالح الدٌن األٌوبً االبتدائٌة للبنٌن محمد علً حسٌن علٌان  .0
 الثاني الرفاع الغربً االبتدائٌة للبنٌن أسامة أحمد فتحً  .4
 الثالث ابن سٌنا االبتدائٌة للبنٌن أحمد أنور محمد  .3
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األول( لمدارس البنين حفظ األجزاء القرآنية )الفرعنتائج مسابقة   

م4102/4102لمعام الدراسي      
 

 المرحمة اإلعدادية 

 جميع المحافظات

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول المعهد الدٌنً ٌحٌى بالل ٌوسف   .0
 الثاني الحد االبتدائٌة االعدادٌة للبنٌن معٌن أٌمن معٌن  .4
 ثالثال المعهد الدٌنً الجعفري عبدهللا جعفر منصور  .3
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حفظ األجزاء القرآنية )الفرع األول( لمدارس البنيننتائج مسابقة   

م4102/4102لمعام الدراسي      
 

 المرحمة الثانوية 

 جميع المحافظات

 المركز المدرسة الطالب الرقم
 األول الرفاع الشرقً الثانوٌة للبنٌن أحمد محمد القشار  .0
 الثاني الثانوٌة للبنٌن الهداٌة الخلٌفٌة عتٌق محمد عتٌق   .4
 الثاني  مدٌنة حمد الثانوٌة للبنٌن عبدهللا خوٌرش العنزي  .3
 الثالث  المعهد الدٌنً أحمد جابر محمد  .2
 الثالث مكرر الشٌخ عبدالعزٌز بن محمد علً حسٌن شعبان حسن  .2
 الثالث مكرر المحرق الثانوٌة للبنٌن عبدهللا سعود محسن  .6
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 جائشج يشيار داوودعهى  نطهثح انذاصهٍٍا

  جائشج انمزآٌ انكزٌى وانظُح انُثىٌحفً  

 و1024/1025نهعاو انذراطً نًذارص انثٍٍُ 

 

 انًزدهح االتتذائٍح انذهمح األونى

 انًذرطح االطى انزلى

 انخىارسيً االتتذائٍح نهثٍٍُ إتزاهٍى عثذهللا هشاو 2

 

 انًزدهح االتتذائٍح )انذهمح انثاٍَح(

 انًذرطح ىاالط انزلى

 انزفاع انغزتً االتتذائٍح نهثٍٍُ سكزٌا يذًذ انمشار  .2

 انٍزيىن االتتذائٍح نهثٍٍُ يذًذ ٌاطٍٍ دثٍم  .1
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