HASIL MUSABAQAH ILMIAH
MARKAZSUNNAH.COM
BULAN RAMADAN 1442 H
ﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎتاﻟﺤﻤﺪ ﻟ
Alhamdulillah musabaqah ilmiah bulanan yang dilaksanakan oleh
markazassunnah.com di bulan Ramadan 1442 H telah berakhir dan
berlangsung selama lima hari sebagaimana yang direncanakan. Jumlah
total peserta yang mengirimkan jawabannya= 163, namun peserta yang
dianggap sah untuk dinilai jawabannya sebesar 156 karena ada sebagian
peserta yang namanya berulang.
Rincian dari jumlah 156 peserta ini sebagai berikut:
1. Peserta laki-laki (muslim)=94 dan wanita (muslimah)= 62
2. Peserta dari Indonesia = 151 orang, Arab Saudi= 4 orang dan Mesir =
1 orang
3. Peserta yang menjawab secara sempurna (nilai 10) sebanyak = 25
orang
Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya bahwa hadiah yang
disiapkan oleh pengelola di bulan Ramadan ini untuk 5 orang, oleh
karenanya pemenang ditetapkan dengan cara undian dari seluruh
peserta yang menjawab secara sempurna (25 orang). Setelah diundi
maka berikut nama-nama pemenang musabaqah ilmiah
markazsunnah.com untuk bulan Ramadan 1442 H:
1. Fahri Ramadhan, asal Banten
2. Khoirul Anwar, asal: Sulawesi Selatan
3. Amiruddin Al Bugis, asal: Papua
4. Salman, asal: Sulawesi Selatan
5. Muhammad Adnan, asal: Merauke
Baarakallahu ﬁikum kami ucapkan kepada para pemenang, insyaallah
pihak pengelola segera akan menghubungi no. HP masing-masing untuk

pengiriman hadiahnya.
Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah
berpartisipasi dalam kegiatan musabaqah ini demikian pula kepada para
ustaz, pengelola dan pihak sponsor yang telah berkontribusi demi
suksesnya kegiatan ini. Semoga Allah azza wajalla menganugerahkan
kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan harta yang berberkah,
aamiin yaa Rabb al-‘aalamin.
Kami mengajak semuanya untuk terus mengunjungi web ilmiah ini dan
masukan serta saran dari semuanya untuk kelangsungan dan
peningkatan situs ini senantiasa diharapkan. Sampai jumpa di
musabaqah berikutnya bulan Syawal 1442 H insyaallah.
Bagi yang ingin mengetahui jawaban yang benar dari pertanyaanpertanyaan musabaqah ilmiah bulan Ramadan 1442 H silakan mengklik
tautan berikut: JAWABAN MUSABAQAH RAMADAN MARKAZ SUNNAH
1442H

