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 جآسَ الفَد أماىُ                                                                                                                                                                                 
 

 هـ 1341- 1341  ثالثلقرآن الكريه يف عاموا اليف أقساو جائزة الفود حلفظ ا الفائزات
 

 جائزة الفود للتنيز:  يف القسه األول  الفائزات

 َاملتنًس َديرامل  -أ 

 الدار اشه املديرَ

 الكرآٌ الهريه ًٍا بيت عبدالعسيس العنار

 َاملتنًس ُاملعلن -ب 

 الدار احللكُ ُاشه املعلن

ًْ- لبًاٌ صباحًاا ـــــــــــــــــــــــ أمساْ بيت عبدالعسيس الياصر  الكرآٌ مصا

 يف القسه الثاىي الفائزات

 الفرع األول )الكرآٌ ناماًل(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األول البًاٌ املصآًُ عآشُ بيت أبٌ بهر ىدّ بيت عبدالعسيس الغامن 1

 ثاىٌال الكرآٌ الهريه الصباحًُ عآشُ بيت أبٌ بهر مىضٌ بيت إبراًٍه  اليتًفٌ 2

 الثالث الكرآٌ الهريه الصباحًُ حفص بيت عنر خدجيُ بيت حمند الدويش 3
 

 الفرع الثاىٌ )عشروٌ جسْ(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األول البًاٌ املصآًُ  أو الفضل شروم بيت مىشِ اخلنًض 1

 اىٌالث الكرآٌ الهريه املصآًُ حفص بيت عنر ٍدّ بيت عبدالرمحً املىشِ 2

 الثالث الكرآٌ الهريه املصآًُ أو شلنُ ًٍلُ بيت شلًناٌ العتًل 3
 

 الفرع الثالث )عشرَ أجساْ(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األول اهلدّ خدجيُ بيت خىيلد وضحِ بيت عبداهلل الطىالُ 1

 الثاىٌ اليىر  الصباحًُ  رقًُ بيت حمند مسًُ بيت عبداهلل املىشِ 2

 الثالث الكرآٌ الهريه الصباحًُ عآشُ بيت أبٌ بهر حياٌ بيت عبداهلل اليتًفٌ 3
 

 الفرع الرابع )مخصُ أجساْ( 

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األول الكرآٌ الهريه الصباحًُ حفص بيت عنر ابتَال بيت عبداهلل  السويد 1

 الثاىٌ الهريه الصباحًُالكرآٌ  حفص بيت عنر أمساْ بيت عبداهلل  املىشِ 2

 الثالث الكرآٌ الهريه الصباحًُ حفص بيت عنر أروّ بيت عبدالعسيس العيكرٍ 3
 

 الفرع اخلامض )جسأيً(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األول اهلدّ  شىده بيت زمعُ لىلى بيت بيدر املصعىد 1

 الثاىٌ ًُٓ البًاٌ املصا ماريُ الكبطًُ رميا بيت مىشِ  العنار 2

 الثالث الكرآٌ الهريه املصآًُ مًنىىُ بيت احلارث ميريَ بيت أمحد السويد 3
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 يف القسه الثالث الفائزات

 جآسَ الفَد للحلكات

 الرتتًب اشه الدار ُاشه املعلن أمساْ الطالبات اشه احللكُ و

 عآشُ بيت أبٌ بهر 1

 زٍِ بيت صاحل الدريىيش -1

 مليصىرصفًُ بيت حمند ا-2

 ميريَ بيت عبدالعسيس الكشعنٌ-3

 البًاٌ املصآًُ حصُ بيت حمند امللًفٌ

 األول

 أو شلنُ  2

 العيىد بيت زيد امليًفٌ-1

 ٍيد بيت عبداهلل امللحه-2

 أمساْ بيت محداٌ اجلديع-3

 اليىر الصباحًُ  اجلىٍرَ بيت عبدالرمحً الطىالُ

 الثاىٌ

 القسه اخلامسيف  الفائزات

  ُصغر حافظد ألجآسَ الفَ
 

 الدار احللكُ الطالبُاشه 

 الكرآٌ الهريه املصآًُ اخليصاْ ىىرَ بيت حمند الدويش
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