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 هـ 0340 – 0341 ثاىيلقرآن الكريه يف عاموا الالفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ ا
 

 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 ديس املتنيصامل  -أ 

 اضه املديس  اإلدازة

 مل تطسح بعد

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

 جامع العرل  األوشاعي  خالد بً أمحد الطبت 

 الفائزون يف القسه الثاىي
 الكسآٌ كاماًل(الفسع األول )

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول ابً عثينني  اإلماو مطله  حمند بً أمحد املطوع 1

 الثاىي  جامع العرل  ابً عثينني  أيوب بً جديع اجلديع 2

 الثالث األحيف بً قيظ أبو احلطً الكطائي عبد اهلل بً حمند الفحاو 3
 

 الفسع الثاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة ضه الطالبا و

 األول جامع العرل  األوشاعي  أيوب بً عبد امليعه العبد امليعه 1

 الثاىي  جامع العرل  األوشاعي  إبساٍيه بً مكسٌ العبدامليعه 2

 الثالث جامع العرل  ابً عثينني   عبد اهلل بً ىاصس امللحه 3
 

 الفسع الثالث )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول جامع العرل  األوشاعي  تسكي بً مكسٌ العبد امليعه 1

 الثاىي  جامع العرل  ابً عثينني   علي بً ضليناٌ الكشعني 2

 الثالث الشوكاىي  ابً باش محني بً فَد احلنني 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 تيبالرت اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول جامع العرل  األوشاعي  عنس بً عبد السمحً العبد امليعه 1

 الثاىي  جامع العرل  حمند بً عبدالوٍاب صاحل بً دخيل الفاحل 2

 الثالث جامع العرل  ابً عثينني  إبساٍيه بً عبد اهلل املال 3

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 عدمل تطسح ب
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 الفائزون يف القسه الثالث

 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 

  صرس حافظجائصة الفَد أل
 

 اإلدازة احللكة اضه الطالب

 ل  عبدالعصيصامل طلحة بً عبيد اهلل  احلطً الطيد صالح الطيد
 

 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل  ٍابحمند بً عبدالو معاذ بً بدز البدز 1

 الثاىي  املل  عبدالعصيص أبو بكس الصديل معاذ بً حمند الدويش 2

 الثالث الفاحل ابً كثري  إبساٍيه بً عبد السمحً احلند 3
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