
 أسماء الفائزين 

 جائزة التميز العلمي

 

1 

 2018الدورة الحادية عشر 

 ابلمتزي نبين الأجيال



 االسم    المــدرســة

 حمؿد بدر اؾسادة اؾعـود ػقصل   اخلوارزؿي

 قودف اجلقدة آؿـة دعود قعؼوب ؼطر أؽادميقة

 اخلـهيعائشة علد اهلل حسن ؿطر  اؾلقان االبمدائقة اؾناـقة

 اهلاجري ادلػؼاعيعلد اهلل حمؿد ؿلارك  اؾـؿوذجقة اؾشواـقة

 ـاصر حمؿد فادي ال حلاب اهلاجري اؾـؿوذجقة اؾشواـقة

 دارة ـعؿة عؾي أمحد اؾـعؿة اؾلقان االبمدائقة األوىل

 آل ػفقد اهلاجري ادلقادة راذد دعقد اؾلقان االبمدائقة األوىل

 عؾي أمحد إمساعقل ادلاؾؽي آؿـة اؾلقان االبمدائقة األوىل

 آؿـة أمحد صاحل حمؿد اؾشقب اؾلقان االبمدائقة األوىل

 اهلـوف عؾي أمحد حمؿد اؾعلقدؾي اؾلقان االبمدائقة األوىل

 اؾـهدي اؾغاؾقة عؾي راذد ـاصر اؾلقان االبمدائقة األوىل

 ؿوزة علد اهلل راذد اجلػاؾي اؾـعقؿي اؾلقان االبمدائقة األوىل

 اؾؽواري غاؾقة غقث حمؿد آل ؿطر اؾلقان االبمدائقة األوىل
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 ادلقداؾقة اؾلالتقـقة

 االسم    المــدرســة

 احلرؿيغاؾقة حمؿد قودف دؾطان  االبمدائقة بـات ادلرخقة

 مجقؾة قودف دعد ؿػماح اؾسوقدي اؾـفضة االبمدائقة

 باوزقردارة أمحد عنؿان أمحد  اؾـفضة االبمدائقة

 محد عؾي اؾلدر عائشة حمؿد اؾـفضة االبمدائقة

 ػكة راؾب ادلرحؾة االبمدائقة 
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 االسم    المــدرســة

 اؾقاػعي اؾقفرياجلازي خؾقػة أمحد  االبمدائقة اؾناـقة اؾلقان

 ادلقادة جادم عؾي حمؿد اؾعؿادي ـسقلة بـت ؽعب االبمدائقة

 حصة جادم حمؿد صاحل حمؿد االبمدائقة بـات اؾوؽرة

 رقم ـاصر راذد احلقي اؾـعقؿي اؾلقان االبمدائقة األوىل

 قودف ػفد قودف عؾي اؾعؾي حطني اؾـؿوذجقة بـني

 ػكة راؾب ادلرحؾة االبمدائقة 

 ادلقداؾقة اؾذفلقة

4 



 ػكة راؾب ادلرحؾة اإلعدادقة : ثاـقًا
 ادلقداؾقة اؾلالتقـقة 

 االسم  المدرسة  

 ادلسقػرياهلـوف عؾي محد عؾي  برزان اإلعدادقة ؾؾلـات

 احلرؿيقودف حمؿد قودف دؾطان  عؿر بن اخلطاب اإلعدادقة ؾؾلـني

 ؿـرية أؿري علد اهلل أمحد اؾلاؽر اؾلقان اإلعدادقة ؾؾلـات

 اؾلقان اإلعدادقة ؾؾلـات

 

 اؾرقم قودف حسن حمؿد اؾعلقدؾي

 دلق هلم اؾػوز باجلائزة يف ػكة ادلرحؾة االبمدائقة
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 ػكة راؾب ادلرحؾة اإلعدادقة  

 ادلقداؾقة اؾذفلقة 

 

 

 

 االسم  المدرسة 

ذاجلازيذمجالذأمحدذعؿرانذاؾؽواري اؾبقانذاإلعدادقةذؾؾبـات

ذرػقدةذبـتذؽعبذاإلعدادقةذؾؾبـات ذدارةذؿباركذـاصرذمحودذآلذذايفذ

ذآؿـةذبـتذوفبذاإلعدادقةذؾؾبـات ذعؾقاءذمحدذراذدذاؾعؿاـيذاؾعذبة

ذاألؼصىذاإلعدادقةذؾؾبـات ذبوؽربلذقخةذحدنيذجادمذعؾيذ

ذعؿرذبنذاخلطابذاإلعدادقةذؾؾبـني ذؿباركذمحدذحمؿدذؿباركذآلذخؾقػةذ

 دلق هلم اؾػوز باجلائزة يف ػكة ادلرحؾة االبمدائقة
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 ػكة راؾب ادلرحؾة اؾناـوقة: ثاؾنًا

   ادلقداؾقة اؾلالتقـقة

 االسم المدرسة

 ؿرقمذأمحدذحمؿدذعبدذاهللذاألـصاريذ اإلميانذاؾثاـوقة

 جادمذراذدذدعدذحدنذادلطويذادلفـدي اؾدوحةذاؾثاـوقة

 دؾطانذحمؿدذعبدذاهللذاحلدنذاؾدؾقطي اؾدوحةذ-أؽادميقةذؼطرذ
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 ادلقداؾقة اؾذفلقة 

 االسم المدرسة

ذاؾبقانذاؾثاـوقة ذػجرذؿـصورذعؾيذػرجذادلرزوؼيذ

ذاؾبقانذاؾثاـوقة ذداغيؿرقمذعؾيذحميذاؾدقنذاؾؼرهذ

ذعائشةذبـتذأبيذبؽرذاؾثاـوقة ذؿشاعلذحاؿدذؿدػرذصاحلذاؾؼحطاـي

ذاؾدوحةذذ –أؽادميقةذؼطرذ ذعؾقاءذحمدنذعبدذاؾردولذحمؿدذحاجي

ذاؾدوحةذذ –أؽادميقةذؼطرذ ذاؾدربديتـورذخاؾدذقودفذإبرافقمذ

ذاؾبقانذاؾثاـوقة ذعائشةذعبدذاؾعزقزذأمحدذدروقشذاؾدروقش

ذآؿـةذبـتذوفبذاؾثاـوقة ذأؿقـةذحمؿدذعؾيذقودفذاؾشقب

 ػكة راؾب ادلرحؾة اؾناـوقة
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 ػكة اؾطاؾب اجلاؿعي: رابعًا
 

 ادلقداؾقة اؾلالتقـقة

 االسم الجامعة

 عبدذاهللذحدنيذحمؿدذاؾدعقدانذادلري ؽؾقةذأمحدذبنذحمؿدذاؾعدؽرقة

 اهلاجريذاؾغشاؾيؿرقمذعؾيذغاذلذ جاؿعةذؼطرذ

 دارةذمحدذراذدذادلؼارحذاؾؼرح جاؿعةذؼطر

 عؿرذعبدذاؾعزقزذحمؿدذذرقفذاؾعؿادي ذذذؼطرذ-ؿقؾونذذؽارـقجي
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 ادلقداؾقة اؾذفلقة

 االسم  الجامعة

 اؾعـودذعبدذاهللذحمؿدذعبدذاؾرمحنذادلػتاحذذ ؼطرذ-ؿقؾونذذؽارـقجي

 حمؿدذخؾػانذعبدذاهللذآلذبقاتذادلـصوري ؽؾقةذامحدذبنذحمؿدذاؾعدؽرقة

 ؽؾثمذأمحدذعؾيذصاحلذاؾؽواري ؼطرذ-ػرجقـقاذ

 ـورذـاصرذػفدذحمؿدذادلاـعذذ ؼطرذ-ؿقؾونذذؽارـقجي

 حمؿدذراذدذحمؿدذاحلدنذاؾدؾقطيذ ادلتحدةذذذادلؿؾؽة – ـوتـؼفام

 ؿوزةذحمؿدذدعقدذػضلذاؾبوعقـني جاؿعةذؼطر

 اؾعتقيبذاحلزمييـوقرذؿاـعذحجقالنذ جاؿعةذؼطر

 روضةذرارقذحاربذحمؿدذادلفـدي جاؿعةذؼطر

 اؾعوؾؼيعبدذاؾرمحنذحمؿدذدعقدذصاحلذ جاؿعةذؼطر

 داـةذخاؾدذمسريذؿباركذاؾعـزي ؼطرذ – جتاونجورذ

 ػكة اؾطاؾب اجلاؿعي

 دلق هلم اؾػوز باجلائزة يف ػكة ادلرحؾة اؾناـوقة
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 ػكة اؾلوث اؾعؾؿي ؾؾؿرحؾة اؾناـوقة: خاؿسًا

 

 

 

 

 

   

 

 

 االســـم  المدرسة

 ػقصلذعادلذحمؿدذاؾزفرذاؾقاػعي أمحدذبنذحـبلذاؾثاـوقةذؾؾبـني

 ادلقداؾقة اؾذفلقة 
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 ػكة ادلعؾم ادلمؿقز: داددًا
 ادلرحؾة اإلبمدائقة

 االســـم    المدرسة

 اؾػفقديمسرية عؾي محد زاقد  دعد بن أبي وؼاص اؾـؿوذجقة بـني

 ادلرحؾة اإلعدادقة

 ُحــجـبت

 ادلرحؾة اؾناـوقة

 االســـم    المدرسة

 فقا عاقد صاحل علد اهلل اؾشؿري  اؾلقان اإلعدادقة بـات
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 االســم الجامعة

 ـور دعد حـقف ؿلارك اهلاجري جاؿعة محد بن خؾقػة

 ػكة محؾة ذفادة ادلاجسمري  : دابعًا

 اجملال اؾعؾؿي

 اجملال األدبي

 االســم الجامعة

 اؾلؾوذيعقسى  رؼقة حمؿد ـاصر جاؿعة ادلؾك دعود
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 االســم الجامعة التخصص

 ادلـفاؾيعؾي صاحل غقنان دعقد  :اؾدؽمور ؾـدن  –جاؿعة إؿربقال  فـددة اؾلرتول

   ػكة محؾة ذفادة  اؾدؽموراه: ثاؿـًا

 اجملال اؾعؾؿي

 اجملال األدبي

 االســم الجامعة التخصص

اؾوالقات ادلمودة  -جاؿعة توؾني  اؾؼاـون اؾلوري 

 األؿرقؽقة
 ؿـى ؿصطػى حسني أمحد ادلرزوؼي :اؾدؽمورة



 ػكة ادلدردة ادلمؿقزة: تادعًا
 

 مدير المدرسة  المدرسة

 اؾعؿادي ؿـدـي عؾي حمؿد/  دماذاأل ؿدردة اؾوؽرة اؾناـوقة ؾؾلـني

 ادلدارس احلؽوؿقة 
 

 مدير المدرسة  المدرسة

 اؾؽواريعؿران محد أعؾي / اؾعؿقد اؾرؽن  أؽادميقة ؼطر ؾؾؼادة

 ادلدارس اخلاصة 
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