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 هـ 9241 – 9241  وللقرآن الكريه يف عاموا األالفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ ا
 

 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 مديس املتنيص  -أ 

 اضه املديس  اإلدازة

 مل تطسح بعد

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

 األحيف بً قيظ أبو احلطً الكطائي عبداهلل بً ضليناٌ الطوالة

 الفائزون يف القسه الثاىي
 الفسع األول )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول  جامع فيصل بً تسكي  أمحد بً حيبل  املييع عبدالعصيص بً حمند 1

 الجاىي  األحيف بً قيظ  أبو احلطً الكطائي ياضس بً أمحد اخلييين  2

 الجالح مكسز ظ األحيف بً قي أبو احلطً الكطائي عنس بً عبدالسمحً  الفحاو 3

 الجالح مكسز الشوكاىي ابً باش  عبدالسمحً بً أمحد احلند 4
 

 الفسع الجاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول  عبداهلل بً مطعود األوشاعي  اجلرب يوضف بً عبدالسمحً  1

 الجاىي  عبداهلل بً مطعود األوشاعي  عبداإللُ بً مصعل الطويكت 2

 الجالح  امللك عبدالعصيص  معاذ بً جبل  مداهلل بً مطلل العيصي 3
 

 الفسع الجالح )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول  عبداهلل بً مطعود األوشاعي  أيوب بً عبدامليعه  العبدامليعه 1

 الجاىي  يصامللك عبدالعص أبو بكس الصديل  شيمعاذ بً حمند  الدو 2

 الجالح  عبداهلل بً مطعود حمند بً عبدالوٍاب  معاذ بً على  العبداللطيف 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 مل تطسح بعد

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 مل تطسح بعد

 
 

1 



 ثالثالفائزون يف القسه ال

 جائصة الفَد للحلكات

 اضه اإلدازة اضه املعله أمساء الطالب اضه احللكة و

1 

 مل تطسح بعد
2 

3 

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داود لجائصة الفَد مل

 القسه اخلامسالفائزون يف 

  غصرس حافظجائصة الفَد أل
 

 اإلدازة احللكة اضه الطالب

 امللك عبدالعصيص حلكة احلفظة  مصطفى حمند  الطيد
 

 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول  فيصل بً تسكي ابً ماجُ  ثابت بً بدز  البدز 1

 الجاىي  األحيف بً قيظ أبو احلطً الكطائي  يص بً حمند املَياعبدالعص 2

 الجالح  الرتمري  ابً عجينني بدز بً أمحد  الدويش 3

1 


